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Internet en electronische Nieuwsbrief 
 

De WMR heeft een mooie internetsite: www.stichtingwmr.nl 
Hierop worden actuele artikelen, plannen, foto’s en ook de Nieuwsbrief gepubliceerd. Indien u in het 
bezit bent van een e-mailadres dan kunt u de Nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Dat scheelt papier, 

drukinkt en bezorgkosten. Een electronische Nieuwsbrief spaart natuur en milieu! 
Wilt u de Nieuwsbrief liever per e-mail? Geef u dan op via onderstaand e-mailadres: 

anita.berends@orange.nl 

 
 
WAT DEED DE WMR HET AFGELOPEN 

HALFJAAR? 
 
Het afgelopen halfjaar was een periode waarin 
we flink actief waren op uiteenlopende ter-
reinen. Hieronder vindt u een overzicht van de 
meest in het oog springende activiteiten. In de 
rest van de Nieuwsbrief kunt u uitgebreidere 
verslagen lezen. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Filmvertoning van “An Inconvenient Truth” 
Misschien wel de belangrijkste gebeurtenis was 
de vertoning van de film van voormalig vice-
president van de Verenigde Staten Al Gore: “An 
Inconvenient Truth” (Een ongemakkelijke waar-
heid) op 15 februari in de hal van het gemeente-
huis. De organisatie lag in handen van de WMR, 
samen met de gemeente die ook de vertoning 
sponsorde. Na het zien van de film was er een 
zeer levendige discussie over wat wij op lokaal 
niveau kunnen doen om het effect van de 
klimaatverandering tegen te gaan. De film heeft 
in Nederland veel los gemaakt en heeft er in 
Rhenen voor gezorgd dat al bestaande ideeën bij 
de gemeente, om een meer duurzaam beleid te 
voeren, zijn gestimuleerd. Zo heeft de ge-
meenteraad over dit onderwerp inmiddels twee 
Ronde Tafel Gesprekken gevoerd met inwoners 
en belangengroepen. Wij werken actief mee aan 
verschillende goede voornemens, zoals bij de 
ontwikkeling van Vogelenzang als een milieu-
vriendelijke woonwijk en de opstelling en 
uitvoering van een werkelijk milieubewust nieuw 
Milieubeleidsplan. 
 
Vogelenzang 
De gemeente heeft een adviesgroep ingesteld om 
de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor 
de nieuwe woonwijk op het terrein van de 
voormalige kalkzandsteenfabriek en de onder-
houdsgarage van Connexxion te begeleiden. Op 
uitnodiging van de gemeente zit ook de WMR in 
deze adviesgroep. Wij hebben daarin een be-
langrijke inbreng i.v.m. de natuurwaarden aldaar 
en de ontwikkeling van een ecologische ver-
bindingszone. In de adviesgroep worden goede 
ideeën naar voren gebracht om een juiste 
woonomgeving te scheppen in harmonie met die 
natuurwaarden. De communicatie met de ge-

meente is echter nog niet optimaal. Er wordt aan 
gewerkt om daarin verbetering te brengen. 
 
Achterberg en het Binnenveld  
We zetten onze actieve en unieke samenwerking 
met de Ondernemersvereniging Achterberg, LTO 
en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei voort 
om allerlei plannen met accent op natuur en 
recreatie te helpen ontwikkelen. Onze Jaar-
vergadering zullen we richten op dit gebied met 

als titel: “Samen werken aan het Binnenveld”. 
 
Natuuractiviteiten 
* Op een zaterdag in februari hielp de WMR 
actief mee aan het rooien van bramenstruiken in 
de houtwal op de Lijstereng naast het 
volkstuinencomplex. Dit was een actie die wij 
samen deden met de Vereniging van 
volkstuinbezitters en de gemeente. In het 
verleden werden de bramenstruiken bespoten 
met gif maar dat is uiteraard niet meer 
aanvaardbaar. Er werd gewerkt als paarden! Het 
was koud maar niemand had het koud. Leuk was 
het dat wethouder Betty van den Bosch actief 
meewerkte aan het uitspitten en trekken van de 
bramen en verder ook had gezorgd voor een 
heerlijke erwtensoep. 
* In dit vroege voorjaar hebben Olga van de 
Donk, Gerard Vernooy en anderen zich weer 
ingespannen met het overzetten van padden. 
* De WMR zal weer meedoen aan de boom-
feestdag op 17 april a.s. 
* Leden van de kerngroep deden inventarisatie-
werk in Kwintelooijen, de Blauwe Kamer, Pal-
merswaard, de Stadsbossen en het Laarschenbos. 
* Het IVN Veenendaal gaat zich, in samenwerking 
met ons, meer richten op natuureducatie in 
Rhenen. 
* Een poging om nieuw leven te blazen in een 
knotwilgploeg heeft nog niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. We zoeken daarvoor nog 
een coördinator. 
 
Bijdragen aan en reacties op plannen 
Wij volgen allerlei planontwikkelingen van de 
gemeente en Het Utrechts Landschap op de voet. 
Dit gebeurt soms in de vorm van een formele 
reactie, zoals bij de bouwplannen aan de 
Oudeweg in Elst en de vestiging van honden-
school Canis Cunerae op de uitbreiding van 
Remmerden, en soms met een actieve rol in de 
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planvorming (zoals bij Vogelenzang en Palmers-
waard). 
 
Kerngroep 
Er zijn in het afgelopen halfjaar verschillende 
veranderingen geweest in de samenstelling van 
de kerngroep. Tom Mensink heeft na zijn 
verhuizing naar Drenthe zijn functie als 
webmaster overgedragen aan Tamme van der 
Wal. Roel van de Weg heeft het vice-
voorzitterschap overgenomen van Tom. Alie de 
Boer gaat verhuizen naar Wageningen en gaat 
daarom helaas de WMR verlaten. Zij was vele 
jaren actief als penningmeester, administrateur 
van het donateurbestand en organisator van vele 
evenementen. Zij laat de WMR in financieel 
gezonde toestand achter (zie het jaarverslag). 
Wij willen Alie op deze plaats hartelijk bedanken 
voor haar buitengewone inzet. 

Wij zijn zo gelukkig aan te kunnen kondigen dat 
Anita Berends het penningmeesterschap van Alie 
zal overnemen. Bij haar zal het in even bekwame 
handen zijn. Merimari Kimpanpää kwam ook in 
2006 de kerngroep versterken. Zij heeft samen 
met Anika Corpeleijn de organisatie van de 
filmvertoning op 15 februari op voortreffelijke 
wijze georganiseerd. Anika heeft helaas na een 
kortstondige periode aangegeven de kerngroep 
te verlaten. Tenslotte doet het ons genoegen om 
de komst van Anja Langeveld in de kerngroep te 
melden. Wij prijzen ons gelukkig dat we erin 
geslaagd zijn in de afgelopen tijd zo veel nieuw 
(en ook jong) talent in de kerngroep te kunnen 
verwelkomen! 
 
Jules Scholten en Han Runhaar 
 
 

 

NIEUW KERNGROEPLEDEN 
 
Merimari Kimpanpää 
Toen ik tien jaar geleden in Nederland kwam 
wonen schrokken mijn Finse genen en geest van 
de hoeveelheid mensen, dieren, auto´s, wegen 
en gebouwen die beslag leggen op een kleine 
oppervlakte. Als financieel-economische jour-
naliste leerde ik dat Nederland één van de 
grootste landbouw exporteurs ter wereld is, één 
van de grootste havens heeft en een belangrijk 
knooppunt is van het internationale vliegverkeer. 
Vanuit het economische perspectief kan ik de 
prestaties waarderen, maar vanuit natuur en 
milieu, de levenskwaliteit, is het voor mij niet te 
rijmen. 

 
 
Bijna twee jaar geleden verliet ik de Randstad en 
verhuisde naar Rhenen. Hier viel alles op zijn 
plek. Wat een prachtige plaats! De tijd was 
gekomen om maatschappelijk bij te dragen aan 
een duurzame samenleving. De WMR biedt hier 
een goede mogelijkheid voor en is geweldig 
leerzaam. 
De klimaatverandering is mijn passie. Inmiddels 
werk ik al jaren als klimaat en energie journalist. 
Daarnaast voer ik een promotie onderzoek uit 
over: hoe verslaan westerse dagbladen en 
financiele kranten de klimaatverandering. 
In de WMR zet ik mezelf graag in voor alles wat 
met energie, klimaat, duurzaam consumeren en 
de beleving van natuur en milieu bij de jeugd te 
maken heeft. 
 
 

 
 
Anita Berends 
Graag stel ik mezelf aan u voor. Ik ben 36 jaar en 
sinds mei 2005 woonachtig in Elst. Ik ben 
geboren in Elden (bij Arnhem) maar ben eigenlijk 
in Huissen (ook bij Arnhem) opgegroeid. 
Aan de Nijmeegse Universiteit heb ik 6 jaar lang 
gestudeerd waarbij ik twee studies heb 
afgerond: Biologie en Natuurwetenschappelijke 
Milieukunde. Helaas kon ik in deze studies geen 
(vaste) baan krijgen waarna ik ben omgeschoold 
tot COBOL-programmeur. Ik verruilde de eco-
systemen voor de computersystemen. 
Inmiddels werk ik al bijna 10 jaar binnen de ICT-
afdeling van Rabobank Nederland, de centrale 
organisatie van de lokale Rabobank bij u in de 
buurt. Momenteel ben ik daar werkzaam als 
Informatie Analist. 
Ik ben zeer gehecht aan rust en houd ontzettend 
van de natuur, en dan nog het liefst op zo’n 
manier dat ik er direct heen kan lopen. Daarbij 
komt nog dat ik graag in een bos wandel. In Elst 
heb ik dat nu gevonden: daar heb ik de natuur 
(en met name het bos) letterlijk ‘om de hoek’. 
Vanwege mijn studie (biologie) en de liefde voor 
de natuur heb ik mij aangesloten bij de WMR. 
Inmiddels heb ik daarbinnen de redactie van 
deze Nieuwsbrief op me genomen en binnenkort 
zal ik het penningmeesterschap van Alie over-
nemen. Beide taken heb ik in het verleden al 
meerdere malen uitgevoerd binnen andere 
verenigingen en commissies dus dat moet gaan 
lukken! 

 



 4 

 
DE PADDENCAMPAGNE 2007 
 
Op 26 februari startte de paddentrekcampagne 
aan de Utrechtsestraatweg. Dit was op 2 dagen 
na 4 weken eerder dan vorig jaar, en ruim 2 
weken eerder dan in 2005. Zodoende veel 
vroeger, maar ook langer: vorig jaar was de duur 
11 dagen. 
In de week ervoor waren al temperaturen rond 
10/11°C graden bereikt en padden gesignaleerd. 
Tot en met 18 maart werd er elke avond geraapt 
als de temperatuur overdag richting 10 graden 
was geweest. Vaak was het in de avond flink aan 
het afkoelen met heldere luchten, en viel de 
vangst tegen. 
 

 
 
De eerste avond 1 pad, de tweede te koud en 
geen aktie, de derde avond 28 padden bij wind 
en bewolking en 8°C, de avond erop 12 padden 
bij regen en harde wind en zelfde temperatuur. 
Zo ging het door. Schommelende vangsten tussen 
10 en 27, dan 97 padden op 7 maart bij regen en 
toch ook maar 8°C., 3 kikkers vonden dat ook 
wel lekker voor een oversteek. Van 66 tot 165 
een paar dagen later, met maar 1 kikker. Op 17 
maart plotseling 235 padden toen het overdag 
wel 13°C werd en ’s avonds regende met 10°C. 
Zo komen we op een totaal van 968 padden en 9 
kikkers, geen salamanders. 
 
Samenvattend 
2005: 634 padden, 34 kikkers, 2 salamanders 
2006: 695 padden, 11 kikkers, 7 salamanders 
2007: 968 padden, 9 kikkers, geen salamanders 
 
Er deden ongeveer 20 mensen mee, per avond 
tussen de 4 en 7. Op topavonden waren achteraf 
meer handen nodig, soms konden we het niet 
aan en werd het een nog gevaarlijker klus met 
veel dieren op de rijbaan en wel 2 ½ uur rapen. 
De provincie heeft moeizaam meegewerkt aan 
het plaatsen van 2 borden ’werk in uitvoering, 50 

km’ (een aanduiding ‘padden’ kon niet door-
gaan). Het verkeer trekt zich weinig aan van het 
snelheidsgebod zonder aanduiding. Op vrijdag 16 
maart passeerden er 116 auto’s tussen 19.00 en 
19.10 uur, een geschatte kleine 700 per uur. De 
gemeente stopt volgend jaar met het plaatsen 
van borden op de Autoweg. Daar moeten we 
volgend jaar dus zelf voor zorgen. 
Vanwege deze verzwarende omstandigheid 
hebben we echt meer vrijwilligers nodig, zodat 
ieder een kleiner stuk kan bewaken en we 
minder tegen het verkeer in hoeven te vliegen 
met en zonder fiets en bungelende emmer. 
Of we stukken moeten en kunnen afzetten met 
gaas of netten blijft een onderwerp. Bij deze 
afweging speelt mee dat de straatweg nog 
heringericht gaat worden. De Tanghbewoners 
hebben al uit eigen beweging aangegeven te 
willen meewerken aan een afzetting. 
De laatste dagen van de campagne zijn nog niet 
meegeteld. In een later stadium wordt bekend 
hoeveel meer padden er werkelijk voortleven en 
voor nageslacht kunnen zorgen dankzij onze 
absurde, maar evengoed fantastische klus. 
Wordt vervolgd. 
 
Gerard Vernooij & Olga van der Donk 
 

ONTWIKKELINGEN IN MIDDELWAARD-WEST 
 
In de vorige Nieuwsbrief is een overzicht 
gegeven van de bedrijfsactiviteiten en 
ontwikkelingen op het bedrijventerrein 
Middelwaard-west op de zuidoever van de 
Nederrijn tegenover Rhenen. Dit is een vervolg 
daarop. 
 
De bestemming bedrijventerrein is vastgelegd in 
het bestemmingsplan Uiterwaarden van de 
gemeente Buren. In het kader van de EU 
Vogelrichtlijn is het buitendijkse gebied op de 
zuidoever van de Nederrijn door het ministerie 
van LNV aangewezen als speciale Beschermings-
zone. Middelwaard-west behoort daartoe. Op het 
terrein zijn twee bedrijven actief: het mengvee-
voederbedrijf Coohoud B.V. en het houtversnip-
peringsbedrijf Middelwaard B.V. Daarnaast 
bestaat een voornemen voor de vestiging van een 
derde bedrijf: een op- en overslagbedrijf voor 
zand, grind en zout. Dat is een initiatief van 
Dekker van de Kamp (voorheen K3 Industrie-
zand). De stand van ontwikkelingen bij deze 
bedrijven is als volgt. 

 
Mengveevoederbedrijf Coohoud B.V. 
Het bedrijf heeft aan de provincie Gelderland 
laten weten een geheel nieuwe milieu revisie-
vergunning te zullen aanvragen. Daarin zal 
aandacht worden gegeven aan alle hinder-
problemen (geluid, stank, licht, werktijden) met 
voorschriften. Het vooroverleg tussen de pro-
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vincie en het bedrijf vindt dit voorjaar plaats. 
Wanneer de ontwerp beschikking en de moge-
lijkheid tot inspraak bekend wordt gemaakt, is 
nog niet duidelijk. 
 
Houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V. 
Vanwege het "niet-riviergebonden" karakter van 
dit bedrijf weigerde de gemeente Buren om mee 
te werken aan legalisatie van het bedrijf. Het 
bedrijf was aangezegd om per 1 december 2006 
zijn activiteiten te beëindigen op straffe van een 
dwangsom van € 250.000. Kort voor het ver-
strijken van de deadline diende het bedrijf een 
verzoek in bij de rechtbank in Arnhem om een 
voorlopige voorziening. De rechtszitting had als 
resultaat dat de rechter anders heeft bepaald. 
De uitspraak werd gebaseerd op de nieuwe 
beleidslijn “Grote Rivieren”, die onder meer 
stelt dat het bedrijf gebruik mag maken van 
bestaande bebouwing (d.w.z. de ruïne van de 
voormalige steenfabriek). De rechter verlengde 
de termijn tot 18 januari 2007. Voor die datum 
moest Middelwaard B.V. een plan hebben in-
gediend bij Buren. In het plan moest aannemelijk 
worden gemaakt dat het bedrijf: 1) een laad- en 
losplaats aanlegt aan de waterplas voor aan- en 
afvoer per schip, 2) dat het een bedrijfsgebouw 
neerzet op de plaats van de ruïne en 3) dat het 
een bedrijfsvoering voorstaat die de toets van 
milieueisen kan doorstaan. Als RWS tot het 
oordeel komt dat het bedrijf heeft aangetoond 
dat het riviergebonden zal worden en indien het 
ook voldoet aan de andere voorwaarden, dan is 
Buren gehouden om mee te werken aan een 
bestemmingsplanwijziging. Zo niet, dan wordt 
het handhavingstraject hervat. Voorlopig moeten 
we het oordeel van RWS afwachten. 
 

 
 
Het bedrijf gaat intussen verder met de 
versnippering van hout en opslag van de snippers 
en zaagsel. De hopen zaagsel die daar tot vorig 
jaar lange tijd lagen en waarin flinke broei was 
ontstaan, werden afgevoerd in het najaar van 
2006. Tijdens het afgraven van deze hopen 
verspreidde zich gedurende vele weken een 
onaangename schroeilucht. Ook in de verse 
hopen treedt broei op. 
 

Voornemen van Dekker van de Kamp voor 
vestiging van een op- en overslagbedrijf van 
zand, grind en zout 
Op 12 december 2006 bracht de WMR een bezoek 
aan de zandwinlocatie Bemmelse Waard in de 
gemeente Lingewaard. De invitatie was een 
vervolg op het bezoek van 9 oktober aan de 
zandwinlocatie Lingemeer en had als doel om de 
sorteerinstallatie te laten zien én horen, dit 
i.v.m. de maximale geluidbelasting in de Middel-
waard. 
 

 
De grote installatie in de Bemmelse Waard 

 
Wij werden ontvangen door een drietal des-
kundige medewerkers van het bedrijf. Namens 
de WMR waren Dirk Prins, Roel van de Weg en 
Jules Scholten aanwezig. 
Voorafgaand aan het zien en horen van de 
opstelling werd uitgelegd dat de installatie, die 
in de Bemmelse Waard staat, niet van dezelfde 
omvang is als de plannen voor de Middelwaard, 
die minder geluidsproductie zal gaan geven. 
De installatie die gepland is in de Middelwaard, 
zal een mobiele installatie zijn die in totaal 
ongeveer 6 meter hoog is. De lagere geluids-
productie is het gevolg van geluiddempende 
voorzieningen. De andere verwachte geluids-
bronnen in de Middelwaard-west zullen zijn: de 
zandzuiger in de plas, een shovel en de vracht-
wagens die het zand en grind afvoeren. 
Waartoe diende het bezoek aan de Bemmelse 
Waard dan als in de Middelwaard een andere 
sorteerinstallatie is voorzien? Het bezoek was 
relevant omdat de geluidscontouren die zijn 
opgenomen in de milieuvergunning voor het 
voornemen in de Middelwaard, zijn bepaald op 
basis van de geluidsmeting bij de sorteer-
installatie in de Bemmelse Waard. De werkelijke 
geluidsproductie van de geplande installatie in 
de Middelwaard zal dus minder zijn volgens het 
bedrijf. 
De gemeente Buren liet weten dat er wordt 
gewerkt aan de opstelling van het ontwerp 
bestemmingsplan. Er moet nog een bodem-
onderzoek worden uitgevoerd dat ook nodig is 
voor een ontgrondingvergunning. (Het bedrijf 
heeft al een milieuvergunning die in 2005 is 
afgegeven door Buren). Het lijkt erop dat daar 
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waar de ontgronding moet plaats vinden, 
uiterwaardengrond ligt die thuishoort in de 
verontreinigingsklassen 3 en 4. Dat zou be-
tekenen dat die grond gesaneerd zou moeten 
worden. Ten tijde van het bezoek in december 
2006 was het nog onduidelijk welke financiële 
consequenties daaraan verbonden zouden zijn en 
of die passen in de uitvoerbaarheid van het 
initiatief. 
 
Jules Scholten 
 

MOGELIJKE OMLEGGING N225 
 
Naar aanleiding van een artikel in De Vallei over 
de mogelijke omlegging van de N225 ten noorden 
van de Grebbeberg en Laarschenberg heeft de 
WMR in januari j.l. informatief overleg gepleegd 
met twee leden van de projectgroep “Zuidelijke 
ontsluiting WERV” van de Provincie Utrecht. 
 
Het project is bedoeld om oplossingsrichtingen te 
vinden voor de verkeersproblematiek rondom de 
kruising N225 – N233. Omdat deze problematiek 
Rhenen te boven gaat, is steun gezocht en 
gevonden bij de andere WERV gemeenten, de 
gemeente Neder-Betuwe en de provincies 
Gelderland en Utrecht. Dat heeft geleid tot de 
opzet van het project “Zuidelijke ontsluiting 
WERV” met Utrecht als trekker. In 2006 is een 
beleidskader opgesteld en in augustus vast-
gesteld. De mogelijke oplossingsrichtingen die uit 
het project voortkomen, moeten voldoen aan het 
beleidskader. Door het adviesbureau Grontmij is 
een verkeersmodel gebouwd dat zal aangeven 
waar de knelpunten liggen en hoe die zich zullen 
ontwikkelen tot aan 2020. Het project heeft als 
doelstelling de interne bereikbaarheid binnen 
het WERV gebied te handhaven. Het gebruik van 
de N233, als route naar de A15 voor verkeer dat 
afkomstig is van de A30, moet ontmoedigd 
worden. Het studiegebied ligt ongeveer tussen 
Veenendaal-zuid in het noorden en de A15 in het 
zuiden en tussen de weg Elst – Veenendaal in het 
westen en de kruising op de N225 onderaan de 
Grebbeberg met de weg naar de veerpont over 
de Nederrijn in het oosten. Het aantal voertuigen 
dat de Rijnbrug kan verwerken is maatgevend. 
Per etmaal kan de brug maximaal 30.000 
voertuigbewegingen noord-zuid en zuid-noord 
verwerken. De huidige situatie ligt nu al bij dit 
maximum. Er wordt dus niet gedacht aan 
verbreding van de brug. 
De WMR heeft aangegeven welke ernstige 
bezwaren kleven aan de mogelijke omlegging van 
de N225 langs de noordflank van de Grebbeberg 
en Laarschenberg. Een dergelijke omlegging zal 
de EHS en de in ontwikkeling zijnde Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) tussen de Laarschenberg 
en de Utrechtse Heuvelrug doorkruisen en ernstig 
negatief beïnvloeden. Als de omlegging serieus 
wordt overwogen, dan kan dat alleen met toe-

passing van het “nee, tenzij principe” van de 
EHS. Een bijkomend probleem is dat op de 
noordflank een graftenlandschap ligt dat, buiten 
Limburg, uniek is in Nederland. 
De verkeersstudie die eind maart afgerond moet 
zijn, zal aangeven welke knelpunten bestaan en 
welke oplossingsrichtingen daarvoor in beeld 
zijn. Indien besloten zou worden om de om-
legging als reëel alternatief voor de oplossing 
van het verkeersprobleem te beschouwen, dan 
zal de WMR zich daartegen krachtig verzetten. 
 
Roel van de Weg 
 

FIETSVERBINDING LANGS DE N225 OVER 

DE GREBBEBERG 
 
In de vorige Nieuwsbrief is bericht over het plan 
van de provincie Utrecht om de fietsroute langs de 
N225 over de Grebbeberg te verbeteren. 
 
De verbetering komt erop neer dat de weg wordt 
verbreed van 9,5 naar 11 meter door afgraving 
en verplaatsing van het noordelijke talud van de 
insnijding in de Grebbeberg. In het ontwerpplan 
zijn dubbelzijdige fietspaden met ieder één 
rijrichting gepland die iets hoger liggen dan de 
weg en daarvan gescheiden worden door 
opstaande randen. Om de samenhang tussen de 
Erebegraafplaats en het herdenkingsmonument 
aan de zuidzijde van de N225 te verhogen, stelt 
het plan voor om het zuidelijke fietspad 
achterom het monument te leggen. De motivatie 
voor het plan is de verbetering van de 
subjectieve veiligheid en het fietscomfort op dit 
traject van de N225. De WMR komt tot een 
andere conclusie en kiest voor het nulalternatief 
om redenen die in de vorige Nieuwsbrief zijn 
aangegeven. 
 

 
 
Het ontwerp voor het plan is vorig jaar 
vastgesteld door de provincie. Daarmee heeft de 
provincie voorlopig haar werk afgerond. De 
volgende stap zal zijn een verzoek van de 
provincie aan Rhenen om het voornemen via een 
art. 19 procedure WRO ruimtelijk in te passen. 
Die procedure moet nog starten. Het is nog 
onduidelijk wanneer, want er moeten nog enkele 
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zaken worden voorbereid. Zo wordt nog gedacht 
over een faunapassage voor boomdieren omdat 
door het kappen van bomen de boomkruinen in 
de insnijding elkaar niet meer zullen raken.  
De provincie is van mening dat de gemeente al 
schriftelijk heeft ingestemd. Dat had de 
vertegenwoordiger van de provincie ook naar 
voren gebracht tijdens het Ronde Tafel Gesprek 
van de gemeente vorig jaar november. Met 
andere woorden, de provincie verwacht dat de 
gemeente mee zal werken met het in gang 
zetten van de art. 19 procedure. De WMR zal 
gebruik maken van de mogelijkheid om bezwaar 
te maken mocht de gemeente de artikel 19 
procedure starten. 
Het voornemen om het zuidelijke fietspad 
achterom het monument te leiden, is gelukkig 
van de baan. Er waren te veel argumenten die 
pleiten tegen dit voorstel: (1) Het biedt geen 
oplossing van het probleem van de scheiding 
tussen Erebegraafplaats en monument omdat de 
scheiding wordt veroorzaakt door het snelverkeer 
en niet door de fietsers. (2) Omleiding achterom 
het monument is sociaal onveilig. (3) Verlichting 
van de omlegging om de sociale onveiligheid 
tegen te gaan, is ongewenst vanwege de 
uitstraling naar het aangrenzende bos. Er is een 
ander idee om een beter visueel verband te 
leggen tussen monument en Erebegraafplaats: 
een ander type wegdek ter plaatse. 

 
Jules Scholten 
 

VOGELENZANG: 2 STAPPEN 

VOORWAARTS, 1 STAP ACHTERWAARTS 
 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd 
heeft de WMR zitting genomen in de adviesgroep 
Vogelenzang. Deze adviesgroep gaat de Ge-
meente ondersteunen bij de inrichting (woning-
bouw) van het Vogelenzanggebied. Deze advies-
groep is in 2006 opgericht maar kent niet echt 
een prettige samenwerking met de gemeente 
zoals uit het volgende verslag zal blijken. 
 
Twee stappen voorwaarts, één achterwaarts: Ja 
zo kan je dit wel noemen. De adviesgroep 
Vogelenzang heeft in 2006 een aantal opper-
vlakkige vergaderingen gekend. Veel voortgang 
was er niet, en het leek erop dat het fout zou 
gaan lopen. Daarom hebben we begin 2007 als 
WMR hard aan de bel getrokken: we hebben het 
inventarisatierapport Vogelenzang, dat Han 
Runhaar en Dirk Prins opgesteld hadden, onder 
de leden van de adviesgroep verspreid. Ook 
hebben we een lange brief aan de voorzitter en 
de leden van de adviesgroep gestuurd met daarin 
het standpunt van de WMR: niet bouwen in de 
EHS, en aanleg van de Ecologische Verbindings-
zone zoals die ook bedoeld is: langs de Rijn. 
Toen er in januari 2007 opeens plannen 
gepresenteerd werden waarin er wél van uit-

gegaan werd dat er in de EHS gebouwd zou 
kunnen gaan worden kregen we een spannende 
vergadering van de adviesgroep. Uiteindelijk 
heeft de gehele adviesgroep gezegd dat er niet 
in de EHS gebouwd mag worden. Vreemd toch, 
dat een groen college alle ruimte geeft aan het 
Stedenbouwkundig bureau Khandekar om bouw-
plannen te ontwikkelen die diep de EHS en de 
Ecologische Verbindingszone ingaan. Dit gaat 
tegen alle Rijks- en Provinciaalbeleid in: tégen 
het EHS-beleid, tégen het Streekplan en buíten 
de Rode Contour zoals door de Provincie Utrecht 
in overleg met de gemeente Rhenen recent is 
vastgesteld! De gemeente moet toch bij haar 
plannen uitgaan van het Provinciaal ruimtelijk 
beleid? Vreemd dat een adviesgroep de Ge-
meente hier aan moet herinneren. 
Maar goed, de adviesgroep heeft hier een 
duidelijke streep doorgehaald. Al met al voor de 
natuur een bevredigend resultaat. 
 

 
 
Ook de verdere gang van zaken rond de 
adviesgroep Vogelenzang blijft even vreemd. 
Nadat de adviesgroep het bouwen in de EHS 
afkeurt, komt er, zonder ruggespraak met de 
Adviesgroep, een vervolgopdracht aan het 
Stedenbouwkundig bureau om andermaal plan-
nen te gaan ontwikkelen die zich uitstrekken tot 
in de EHS. Andere rare dingen: nu de ad-
viesgroep in januari 2007 gezegd heeft dat er 
niet in de EHS gebouwd moet worden, wordt dit, 
zonder vooroverleg, en zonder dat er iemand van 
de adviesgroep bijzit, toch uitvoerig binnen de 
gemeente en met de projectontwikkelaar be-
sproken. Dit alles terwijl het verslag van de 
januarivergadering van de adviesgroep nog niet 



 8 

eens beschikbaar is, laat staan dat het is vast-
gesteld. 
Ook de communicatie blijft niet goed lopen: 
plotseling lag er afgelopen zomer een enquête 
onder Rhenenaren over het al dan niet opheffen 
van de tapijtfabriek Cunera. De adviesgroep 
werd niet geïnformeerd. Een ander vreemd 
gegeven blijft de hoeveelheid woningen die 
gebouwd zullen gaan worden. Ten slotte noemt 
de wethouder na 3 maanden dat het er 200 zul-
len worden! 
Zo blijft de gemeente Rhenen haar oude wijze 
van werken in stand houden en begint het erop 
te lijken dat de adviesgroep Vogelenzang niet 
erg serieus genomen wordt. 
We blijven dus bovenop het vinkentouw zitten. 
Recent hebben we de gemeente andermaal 
gevraagd om een groot aantal zaken: 
1) het verslag van de januarivergadering van de 
adviesgroep Vogelenzang; 
2) het goedgekeurde, uitvoerige verslag van de 
projectgroep Vogelenzang; 
3) de nieuwe opdracht aan Stedenbouwkundig 
bureau Khandekar voor het terrein Leccius de 
Ridder; 
4) duidelijkheid over het aantal te bouwen wo-
ningen; 
5) aandacht voor de communicatie en samen-
werking. De communicatie is niet goed, de 
relatie wordt niet "onderhouden" en de Ge-
meente loopt op zaken vooruit. 
 
Omdat er nog heel wat moet gebeuren blijft dit 
plangebied het komende jaar veel tijd en 
aandacht vragen. Vraagstukken blijven: de 
bescherming en buffering van de EHS, de ligging 
en vormgeving van de EVZ langs de Rijn, de 
bescherming van het overige groen, de steil-
randen en de waterplas. Last but not least: de 
uiteindelijke vormgeving van een ecologische en 
duurzame wijk die iets toevoegt aan Rhenen. 
Samenvattend: aandacht voor opvang regen-
water, zonnecollectoren, opslag van warmte, 
ecologisch groenbeheer, en zo nog een hele rij 
van te realiseren eisen. 
 
Suggesties en inlichtingen bij Sander van Opstal 
sandervanopstal@hetnet.nl 
 

THYMSE BERG: HOLLEN EN STILSTAAN EN 

WÉÉR HOLLEN? 
 
De Thymse Berg is een kampeerterrein op de 
Utrechtse Heuvelrug en gelegen binnen de 
Ecologische Hoofd Structuur in Rhenen-noord. 
 
Al jaren wordt daar, tegen de zin van de 
gemeente, permanent gewoond. Al jaren wil de 
eigenaar dit kampeerterrein uitbreiden, nog 
díeper de EHS in. Eveneens al jaren maakt de 
WMR hiertegen bezwaar. Onze laatste actie was 
al weer enkele jaren geleden, namelijk in 2004 

toen er een voorontwerpbestemmingsplan was 
voor een uitbreiding met 2,35 ha waarop de WMR 
haar zienswijze heeft gegeven. Die kon toen 
alleen maar dubbel negatief zijn: negatief omdat 
het om aantasting van de EHS ging en negatief 
omdat er een heel slecht voorontwerp lag: de 
EHS en het Streekplan werden niet eens 
genoemd. Zo kan dat niet, hebben we toen 
geschreven. Eigenlijk ben je dan als gemeente zó 
beneden de maat bezig dat het bijna verwijtbaar 
is. 
 

 
 
Daarnaast was er, in geval van een uitbreiding, 
compensatie nodig (omdat de EHS aangetast zou 
worden) en deze compensatie was vele kilo-
meters verderop gedacht in de gemeente 
Woudenberg, waartegen we ook bezwaar ge-
maakt hebben. 
Vervolgens kwamen er in 2005 berichten dat er 
snel een ontwerpbestemmingsplan zou komen. 
Maar dat duurde nog twee jaar, tenminste het 
was twee jaar stil totdat er dit voorjaar een 
verzoek van de gemeente kwam om langs te 
komen om te praten. Praten kan altijd, dus daar 
is ja op gezegd. Helaas was er spoedig storing op 
de lijn: een provinciale consulent van de 
Nederlandse Organisatie Recreatie en Toerisme 
kwam zich ermee bemoeien. Hij bracht een 
verrassing voor ons mee: namelijk een ons 
onbekend concept ontwerpbestemmingsplan! 
Vraagtekens alom, vooral omdat de gemeente er 
niets over gezegd had. Het vernieuwde plan 
bleek een verbetering. De EHS en het Streekplan 
werden genoemd. Niettemin vertoont het ver-
nieuwde concept in onze ogen nog vele tekort-
komingen. 
 
Inmiddels heeft de WMR een gesprek gehad met 
het secretariaat van het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug over hun zienswijze ten 
aanzien van de uitbreiding in de EHS zoals 
voorgesteld door de Thymse Berg. Wij zullen nog 
verder praten met de beheerscommissie van het 
Nationaal Park. 
 
Voor WMR zijn er de volgende vragen: 
1) Wanneer is het ontwerpbestemmingsplan 

gereed? Wat wordt het bestuurlijke voor-
traject? Wanneer vindt toetsing aan het 
Streekplan en aan de Beheers- en inrich-
tingsvisie van het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug plaats? Wat wordt de visie t.a.v. 
permanent wonen op recreatieterrein? 

2) Wanneer kan de WMR formeel inspreken in 
het traject WRO? 
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3) WMR wil inzage in de bedrijfsmatige onder-
bouwing van deze uitbreiding. Omdat de 
camping in de EHS ligt is dit noodzakelijk. 

4) Indien de uitbreiding wordt geaccepteerd 
willen wij gekend worden in de compen-
satiemogelijkheden. 

 
Na bijna drie jaar “radiostilte” is er nu veel 
nieuws, waarover de WMR slecht geïnformeerd 
werd. 
 
Suggesties en informatie bij: 
Jules Scholten en Sander van Opstal 
 

DE “BRAMENACTIE” 
 
Dat we als Werkgroep - net als vroeger bij het 
wilgenknotten en de aanplant van bodembe-
dekkende kruiden in de plantsoenen - ook nu 
weer betrokken raken bij praktische klussen, 
moge blijken uit het volgende verslag. 
 
In december was er een telefoontje van de 
secretaris van de volkstuinvereniging 'Reumers-
hof' waarin mij als WMR-lid plus lid van de 
Adviesgroep Groen, om mijn mening c.q. 
'bijstand' werd gevraagd in een dispuut tussen de 
volkstuingebruikers en de gemeente over het 
gebruik van een gifmiddel in de bestrijding van 
bramen. De plantsoenbeheerders van B.O.R. 
zagen zich genoodzaakt een herbicide 'Garlon' te 
spuiten en dit werd niet in dank afgenomen door 
de volkstuinders. Volkstuinsecretaris, Josie 
Drost, was hierover in overleg geweest met 
enkele Rhenense ambtenaren. Hun conclusies 
waren: 1. Garlon mag gebruikt worden voor de 
bestrijding van bramen. 2. Men is bereid om 
rekening te houden met de windrichting bij het 
spuiten. 
 

 
 
Ondertussen had de vereniging info over Garlon 
van het internet gehaald, met als resultaat: 
'Gevarencategorie: schadelijk, irriterend en 
sensibiliserend. Kans op schade aan naburige 
gewassen. Het middel mag niet in het 
oppervlaktewater komen'... 

Omdat mechanische bestrijding ter plaatse 
onmogelijk bleek namen we contact op met de 
verantwoordelijke wethouder. In het gesprek 
met de wethouder (Betty van den Bosch), BOR en 
WMR besloten we de klus aan te pakken met 
vrijwilligers want het laten groeien van de 
bramen zou toch teveel nadeel hebben. 
 

 
 
Een groot aantal vrijwilligers meldde zich en 
maakte het mogelijk de bramen met wortel en al 
te verwijderen (hetgeen best een stevige klus 
was!). Van gemeentezijde werd veel service 
verleend door het verschaffen van werkhand-
schoenen en gereedschap. De wethouder werkte 
mee en kwam zelfs in de lunchpauze met snert! 
 

 
 
Met medewerking van de WMR-vertegen-
woordigers: Anita, Willy, Dirk, Karina en Jules, 
kwamen we tot de conclusie: het harmoniemodel 
in het milieugebeuren kan tot in het fysieke heel 
goed werken. Bovendien: het kan een aansporing 
zijn om onze wilgenknot-activiteiten weer op te 
vatten. 
 
Dirk Prins 
 

SLUIPWEG OF KONINKLIJKE ROUTE? 
Over het vrijstellingenbeleid in Rhenen 
 
In de gemeentelijke publicaties in de RBC is 
haast wekelijks een “voorgenomen Vrijstelling” 
te lezen. D.w.z. een afwijking op het geldende 



 10 

(vigerende) Bestemmingsplan. Het verlenen van 
Vrijstellingen is om vele redenen ongewenst. 
 
Wat zijn Bestemmingsplannen? 
Bestemmingsplannen gaan over de ruimtelijke 
ordening in een bepaalde woonwijk of een groter 
gebied, zoals het Buitengebied rond Rhenen-Elst-
Achterberg. In een bestemmingsplan wordt 
democratisch vastgelegd welke terreinen be-
stemd zijn voor woningbouw of bedrijven, voor 
groenvoorzieningen en wegen, hoe hoog er ge-
bouwd mag worden etc. 
Het vaststellen van ieder bestemmingsplan 
verloopt via de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO) volgens een democratische Inspraak-
procedure voor alle inwoners van Rhenen. 
De eerste inspraakfase is het Voorontwerpbe-
stemmingsplan, waarop zienswijzen kunnen 
worden ingediend. 
Vervolgens komt er een Ontwerpfase waarop 
Bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Dan 
stelt de gemeenteraad een Bestemmingsplan 
vast en de Provincie moet dit goedkeuren. 
Tijdens de wettige inspraakprocedure kunnen 
bezwarenprocedures gevoerd worden tot aan de 
Raad van State (kroonbesluit). 
Sinds het beleid van VROM minister Pronk is de 
geldigheid van een bestemmingsplan 10 jaar. 
Daarna moet er weer een algemene inspraak-
procedure gestart worden voor een nieuw en 
actueel bestemmingsplan. 
 
Doel van een bestemmingsplan? 
Het betekent 10 jaar rechtszekerheid voor de 
bewoners van een bepaald gebied of wijk dat er 
in hun woonomgeving volgens de voorschriften in 
het Bestemmingsplan wordt gehandeld.  
En de gemeente ontleent aan een bestemmings-
plan het recht op handhaving en het recht om 
afwijkende aanvragen van individuele mensen of 
bedrijven te kunnen weigeren. 
 
Wat is een vrijstellingsbesluit? 
Een Vrijstelling is een afwijking van het geldende 
bestemmingsplan. De bevoegdheid tot het ver-
lenen van een vrijstelling is meestal in handen 
van het College. Als het om een zwaar-wegende 
afwijking gaat, dan moet de gemeenteraad het 
Besluit tot vrijstelling nemen (artikel 19, lid 1). 
Voor een vrijstelling is een Verklaring van geen 
bezwaar door Gedupteerde Staten van de pro-
vincie nodig en een goede ruimtelijke onder-
bouwing, d.w.z. het moet passen binnen het 
geldende ruimtelijk beleid van het Bestemmings-
plan of, en dat is het addertje onder het gras, 
het mag ook passen in ‘toekomstig ruimtelijk 
beleid’. (Ook al is dit zeer prematuur toekomstig 
beleid, waarvoor de wettelijke inspraakproce-
dures nog niet eens gestart zijn, zoals bijv. een 
Voorontwerpbestemmingsplan, zonder enige 
wettige status.) 
 
 

Doel van een Vrijstellingsbesluit? 
Een vrijstelling wordt meestal verleend voor een 
individueel bouwplan voor een particulier, of 
voor een bedrijf. 
 
Voor- en nadelen van het vrijstellingen-beleid 
aan de hand van praktijk-voorbeelden. 
 
Voordeel: 
Klantvriendelijk en snelle bediening van de aan-
vrager van een bouwplan, dat in strijd is met het 
geldende bestemmingsplan. 
 
Nadeel 1. 
Aantasting van de rechtszekerheid, die inwoners 
van Rhenen aan geldende bestemmingsplannen 
mogen ontlenen. 

 
Nadeel 2. 
Bij bezwaren tegen de aantasting van deze 
rechtszekerheid komt de bewijslast bij de burger 
te liggen. De burger heeft recht op handhaving, 
maar moet nu moeite doen om zijn recht te 
halen en een bezwarenprocedure voeren. Dat is 
de omgekeerde wereld. 
 
Nadeel 3 
De mogelijkheden van bezwaarmakers worden 
zeer beperkt door de Algemene Wet Bestuurs-
recht (AwB). De belanghebbendheid van indivi-
duele burgers wordt beperkt tot ‘zichtafstand’.  
Bijv. Rhenenaren, wonend aan de Rijksstraatweg 
in Elst maken bezwaar tegen een bouwmarkt op 
Remmerden omdat zij dagelijks te maken krijgen 
met de gevolgen in de vorm van honderden extra 
verkeersbewegingen ((vracht)auto’s) langs hun 
huizen. Ondanks deze overlast worden zij ‘niet-
ontvankelijk’ verklaard, want zij zijn geen 
belanghebbenden omdat ze niet op zichtafstand 
van de bouwmarkt wonen. 
 
Nadeel 4 
Noodzaak en rol van belangenorganisaties: Zie 
nadeel 3. Honderden individuele bezwaren van 
bijv. inwoners van Elst zullen dus juridisch als 
niet-belanghebbend worden afgewezen. Verza-
melen de honderden bewoners zich in een 
Vereniging of Stichting, dan zijn ze juridisch wél 
belanghebbend. Het buitenspel zetten van de 
individuele burgers + de noodzaak om zich tot 
een actiegroep te moeten organiseren kost geld 
(notariskosten) en het vormen van een bestuur 
e.d. vergt extra inspanningen en heeft een 
ontmoedigende werking op bezwaarmakers. 
 
N.B. Daarom is de rol van de WMR als 
belangenorganisatie zo belangrijk, en zal de 
WMR ook bezwaren indienen waar het voor 
individuele burgers niet mogelijk is. 
 
Nadeel 5 
Precedentwerking. Dat is een bestuurlijk aan-
dachtspunt. Ieder vrijstellingsbesluit is een 
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juridisch feit, dus daarna kunnen alle inwoners 
recht maken op een soortgelijke vrijstelling. 
‘Gelijke monniken gelijke kappen’. 
Bijv. de gemeenteraad heeft onlangs aan de 
hondenschool Canis Cunerae een vrijstelling ver-
leend op het bestemmingsplan Buitengebied, 
grenzend aan de toekomstige uitbreiding van 
Remmerden. Andere hondenscholen in Rhenen 
(Grebbeblaffers, politiehonden, e.a.) kunnen nu 
aanspraak maken op een soortgelijke vrijstelling. 
 
Nadeel 6 
Onoverzichtelijke opeenstapeling van aanvecht-
baar beleid, veroorzaakt door het feit dat ook 
toekomstig (nog niet vastgesteld) beleid mag 
worden gebruikt als ruimtelijke onderbouwing. 
Dit leidt tot bizarre bokkensprongen. 
Bijv. het vrijstellingsbesluit voor hondenschool 
Canis Cunerae. 
 
1. De vrijstelling betreft het vigerende bestem-
mingsplan Buitengebied, dat grenst aan een 
beoogde, maar omstreden uitbreiding in het 
Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein 
Remmerden. 
 
2. Voor de ruimtelijke onderbouwing werd 
gebruik gemaakt van een concept versie van het 
Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein 
Remmerden (versie 2004). Dit toekomstige beleid 
is op zichzelf ook weer een omstreden plan 
vanwege de omvang van de uitbreiding (5 ha of 
6,1 ha ?) + er wordt niet voldaan aan het besluit 
Luchtkwaliteit. Helaas kunnen deze discussie-
punten nog niet ‘uitgevochten’ worden, omdat 
het plan sinds de start in 1998 in de voor-
bereidende fase blijft steken en de gemeente 
hiervoor nog geen wettelijke inspraakprocedure 
heeft gestart. 
 
3. Om de situatie nog ingewikkelder te maken: 
de hondenschool wordt in dit concept Voor-
ontwerpbestemmingsplan gesitueerd in een zone 
met bestemming Al (Agrarisch gebied met 
bijzondere landschappelijke kenmerken). Deze 
zone van 1,1 ha is op de concept plankaart opge-
nomen als 15% overloopgebied voor eventuele 
vrijstellingen op het toekomstige bestemmings-
plan Bedrijventerrein Remmerden. Dus … al zou 
het theoretisch gegaan zijn om een geldend 
nieuw bestemmingsplan Bedrijventerrein Rem-
merden, dan had binnen dit bestemmingsplan 
toch ook weer gebruik gemaakt moeten worden 
van een vrijstellingsbesluit om de locatie voor de 
hondenschool mogelijk te maken in deze 
kwetsbare zone Al. 
 
Een voorbeeld van een niet zo fraai staaltje van 
een kunstgreep waarbij twee wettelijke in-
spraakprocedures worden “weggeschoffeld”. 
 

 
 
Nadeel 7 
Ander nadeel is de argeloosheid en onduidelijk-
heid over de toekomstige bestemming. Op het 
moment van vrijstelling hoeft er geen begrips-
bepaling over de bestemming gedefinieerd te 
worden. Deze definitie wordt naar voren ge-
schoven tot het moment dat er weer een nieuwe 
bestemmingsplanprocedure aan de orde is. Het 
‘wie dan leeft, dan zorgt’ principe. Misschien is 
er dan wel een nieuw College en een nieuwe 
gemeenteraad? 
Bijv. de vrijstelling voor een hondenschool. De 
concrete bestemming ‘Hondenschool’ bestaat 
niet, noch in een toekomstig bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Remmerden noch in het be-
stemmingsplan Buitengebied. Dus hoe zal ooit de 
toekomstige bestemming gedefinieerd worden? 
Bedrijfsbestemming? 
 
Nadeel 8 
Nieuwe bestemmingsplanprocedures worden ver-
traagd door het veelvuldig gebruik van vrij-
stellingen. De behandeling van Vrijstellings-
procedures kost de ambtenaren veel tijd, die zij 
dus niet kunnen besteden aan de broodnodige 
actualisering van bestemmingsplannen. Het 
nobele streven van minister Pronk om bestem-
mingsplanen iedere 10 jaar te actualiseren, 
wordt door alle overheden met voeten getreden. 
Ook door de inspecties RO. 
Bijv. het geldende bestemmingsplan Remmerden 
dateert uit 1989, en is nu al 18 jaar oud. 
Ambtelijk is 9 jaar geleden in 1998 al gestart met 
een nieuw Voorontwerpbestemmingsplan voor 
Remmerden. Anno 2007 is dit nog steeds geen 
stap verder, behalve natuurlijk dat alle intussen 
verleende vrijstellingen en verleende bouw-
vergunningen verwerkt worden in steeds weer 
gewijzigde conceptversies Voorontwerpbestem-
mingsplannen. Op deze manier schrijft een 
bestemmingsplan zich zelf vol en is de wettelijke 
inspraakprocedure achteraf dus een wassen neus. 
 
Nadeel 9 
De onomkeerbaarheid van een situatie bij gelijk 
achteraf, een strategie bij vrijstellingen?  
Bezwarenprocedures duren lang. Maar na een 
Vrijstellingsbesluit en Verklaring van geen be-
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zwaar kan de aanvrager op eigen risico beginnen 
met bouwen. Als uiteindelijk de bezwaarmakers 
in het gelijk gesteld worden door de Raad van 
State, zijn de bouwplannen meestal al uitge-
voerd en is een onomkeerbare situatie ontstaan. 
Dan is een gunstige uitspraak mosterd na de 
maaltijd. Gevolg: grote frustratie bij de 
bezwaarmakers die gelijk hebben, maar het niet 
krijgen. 
Bijv. Het beruchte kroonbesluit 15 jaar geleden 
over het plan Koerheuvel. Vanwege de nabijheid 
van een prachtige Engh was volgens het 
Streekplan enige afrondende bebouwing moge-
lijk. De gemeente o.l.v. wethouder Fukkink 
bouwde een hele woonwijk d.m.v. vrijstellingen. 
De bezwaarmakers werden in het gelijk gesteld. 
De bouw voor een gordel vrije sectorwoningen 
kon nog net stop gelegd worden. Schade 1 mil-
joen gulden voor de gemeente en onbetaalbare 
schade voor vele gefrustreerde bezwaarmakers. 
Gewonnen, maar het kalf was verdronken. 
 
Vrijstellingen voor uitbreiding Remmerden 
De gemeente lijkt niets van het Koerheuvel-
drama geleerd te hebben: de gemeentegrond op 
de toekomstige uitbreiding van Remmerden (nu 
slechts in voorontwerpfase) wordt al door het 
College verkocht aan bedrijven + er worden nu 
via vrijstellingen bouwvergunningen verleend. 
Wederom wordt niet voor de correcte volgorde 
gekozen: de gemeente kiest voor sluipwegen via 
het vrijstellingenbeleid i.p.v. de koninklijke 
route van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Voor de WMR een afschuwelijk dilemma. Zolang 
de gemeente de formele bestemmingsplan-
procedure niet wil starten, zal de WMR wel 
verplicht zijn om bezwaar te maken tegen iedere 
bouwvergunning met alle tijd en kosten van dien, 
zowel voor gemeente als WMR. Bovendien wordt 
de WMR, zeker naast een coöperatieve gemeen-
te, hierdoor in een kwaad daglicht geplaatst, 
omdat zij door bedrijven als dwarsliggers worden 
gezien. 
 
Nadeel 10 
Tot slot, in een artikel over vrijstellingen mag 
niet onbenoemd blijven de vrijstellingsmogelijk-
heid binnen een vastgesteld bestemmingsplan. 
Het College is bevoegd vrijstelling te verlenen 
voor 15% extra bouwvlak en bouwvolume (bijv. in 
het Buitengebied mogen woningen max. 500 m3 
zijn, dit zou opgerekt kunnen worden tot 
650m3). 
Deze mogelijkheid tot vrijstelling is bedoeld bij 
wijze van marge, voor als er per ongeluk iets 
fout gaat bij de bouw. Vervelende gewoonte is 
dat vaak bij voorbaat op het moment van 
verlening van de bouwvergunning al wordt uitge-
gaan van 15% vrijstelling. De uitzondering wordt 
regel. Dan is het extra vervelend als achteraf, na 
inspectie van een gebouwde woning, gecon-

stateerd wordt dat er desondanks toch weer 
groter gebouwd is. 
Bijv. Bergweg 3 en Bergweg 5 
Zelden of nooit zal iets achteraf afgebroken 
worden. 
 
Conclusie: Slechts één voordeel voor een 
individu tegenover een heleboel nadelen voor 
velen. Het kiezen voor een route via sluipwegen 
heeft de associatie met iemand te snel (of te 
slim) af willen zijn. Uit de vele nadelen blijkt dit 
te gaan ten koste van rechtszekerheid en 
inspraak. 
 
Willy Hoorn-de Vries 
 

BOERDERIJTJE BOSLANDWEG VOORLOPIG 

NIET GESLOOPT 

 
Het boerderijtje aan de Boslandweg blijft 
voorlopig nog even staan. Het boerderijtje was 
aangekocht als onderdeel van de ecologische 
verbindingszone tussen Laarschenberg en 
Utrechtse Heuvelrug, en zou gesloopt moeten 
worden om passage van wilde dieren mogelijk te 
maken. Vanuit de Werkgroep Achterberg (waarin 
ook de WMR is vertegenwoordigd) is de wens 
geuit te onderzoeken of het niet mogelijk is om 
het boerderijtje te behouden als historisch 
monument. 
 

 
De stal van de boerderij 
 
In de gemeentevergadering van dinsdag 23 
januari is een motie aangenomen van raadslid 
van Leeuwen (SGP) om de sloopvergunning voor 
de boerderij een halfjaar aan te houden. In die 
tijd moet onderzocht worden of het mogelijk is 
financiering voor de restauratie en een passende 
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bestemming te vinden. Uitdrukkelijke voor-
waarde is daarbij dat het functioneren van de 
ecologische verbindingszone geen gevaar mag 
lopen. Vanuit de Werkgroep Achterberg wordt in 
eerste instantie gedacht aan een educatieve 
functie, gericht op de geschiedenis van de 
landbouw, op en rond de Laarschenberg. Om de 
raadsleden de kans te geven het boerderijtje zelf 
van binnen te bekijken is de op zaterdag 
voorafgaande aan de raadsvergadering een 
excursie gehouden naar de boerderij. 
 

 
Bezoek aan de boerderij met van links naar rechts Jan 
Rauw (Werkgroep Achterberg), Henk Deys 
(Historische Vereniging) en Simone Veldboer (PCR) 
 
Han Runhaar (vertegenwoordiger namens WMR in 
Werkgroep Achterberg) 

 

ONDERZOEK NAAR MILIEUHINDER IN 

RHENEN-ZUID 
 
Twee inwoners van Rhenen, Pauline Vroom en 
Hans Ideler hebben het initiatief genomen om 
onder de bewoners van Rhenen-zuid een lijst 
met vragen te verspreiden over mogelijk 
ondervonden milieuhinder. Zij hebben zelf nogal 
last van geluid- en stankhinder en vragen zich af 
of anderen deze of soortgelijke klachten met 
hen delen. 
 
Pauline Vroom en Hans Ideler zijn beiden 
donateur van de WMR en hebben als 
initiatiefnemers de WMR gevraagd te helpen bij 
het uitvoeren van de inventarisatie. Dat is 
gebeurd. De WMR heeft hun instemming om in 

voorkomende gevallen de uitkomst van deze 
peiling te gebruiken bij reacties op besluiten die 
worden voorbereid. Ook voor het plan van 
aanpak van het verkeersprobleem op de Rijn-
brug. 
 
Hier wordt een voorlopig resultaat van dit 
initiatief gegeven. 
In februari werden 570 formulieren huis aan huis 
verspreid in het gebied ten zuiden van de 
Frederik van de Paltshof, Herenstraat en 
Grebbeweg. In totaal werden 96 ingevulde 
formulieren terug ontvangen. Dat is een score 
van bijna 17%, een prima respons! Onder de 96 
formulieren zijn er slechts 5 meldingen die 
aangeven geen milieuhinder te ondervinden. 
Meer dan 85% meldt last te hebben van 
geluidshinder met als voornaamste oorzaak 
verkeerslawaai (Rijnbrug, bedrijven op 
Middelwaard-west, verkeer op N225, sluipverkeer 
door de buurt dat tracht het knooppunt van N225 
en N233 te omzeilen, scheurende brommers 
e.d.). Het merendeel van deze bewoners geeft 
aan dit als hinderlijk tot zeer hinderlijk te 
ervaren. 
Ongeveer 77% meldt stankhinder met als 
voornaamste veroorzakers het mengveevoeder-
bedrijf Van Cooten B.V. en de brandlucht van het 
houtversnipperingsbedrijf Middelwaard B.V. De 
stank wordt hinderlijk tot zeer hinderlijk 
bevonden. Dit laatste is in lijn met de 
bedrijfsvoering van beide bedrijven waarbij niet 
continu stank vrijkomt en is verder afhankelijk 
van de windrichting uit het zuiden tot westen. 
Andere vormen van hinder die zijn genoemd 
omvatten: lichthinder (ruim 12%), zichthinder 
(ruim 10%) en anderszins (ruim 11% waaronder 
last van buurtbewoners, zwerfvuil, honden- en 
kattenpoep). 
 
Er was nog een andere vraag: Hoe staat u 
tegenover de vestiging van nog meer bedrijven 
aan de overzijde van de Rijn op het 
bedrijventerrein Middelwaard-west? Slechts 3 
antwoorden geven aan positief te staan 
tegenover de vestiging van meer bedrijven. 
Overigen: 71 negatief, 21 geen oordeel. 
 
Jules Scholten 

 

WONINGBOUWPLAN AAN DE OUDEWEG IN 

ELST UT 
 
De gemeente Rhenen nodigde in februari 
inwoners uit Elst uit voor een informatieavond 
over de voorgestelde bouw van woningen aan de 
Oudeweg in Elst west (voorheen Amerongen). 
 
De belangstelling voor de bijeenkomst was 
overweldigend. Daaruit kan je opmaken dat het 
onderwerp ‘leeft’. Op het programma stonden de 
volgende onderwerpen: 
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1) het nieuwbouwplan voor 10 riante vrij-
staande woningen aan de Oudeweg door 
projectontwikkelaar Roelofs en Haase,  

2) de verkeerssituatie rondom de Oudeweg en  
3) een ‘masterbouwplan’ iets meer in ooste-

lijke richting. 
In dit bericht beperken we ons tot ‘de Oudeweg’. 
Omstreeks 2000 stopte ter plaatse de opleiding 
voor kraanmachinisten en kwam er veel grond 
vrij. (De steenfabriek als eigenaar van dit terrein 
gebruikte het als tasveld. Ook de Oudeweg 
behoorde de steenfabriek toe.) De grond werd in 
2001 aangekocht door de projectontwikkelaar en 
met de gemeente Amerongen werd het plan voor 
de woningbouw ontwikkeld. Toen dit gedeelte 
van Amerongen in 2006 werd ingedeeld bij 
Rhenen, viel aan Rhenen de taak toe te besluiten 
over het plan. 
Na het verdwijnen van de kranen op het terrein 
werd door buurtbewoners dankbaar gebruik 
gemaakt van de braakliggende grond als parkeer- 

en speelplaats. De Oudeweg heeft namelijk geen 
parkeerruimte en ook geen plaats voor spelende 
kinderen. Juist jonge gezinnen streken neer in 
het nieuwbouwwijkje tegenover de steenfabriek-
locatie. Zij hebben veel behoefte aan speel-
ruimte want aan de voorzijde van de huizen ligt 
de N225! 
Op de informatieavond zei wethouder Van Hees: 
”Het is te doen gebruikelijk dat een gemeente 
alle plannen, zoals de voorganger (lees 
Amerongen) die heeft voorbereid, overneemt”. 
De gemeente is dus van plan om voor de 
bouwaanvraag vrijstelling te verlenen op grond 
van artikel 19, lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO; zie ook de tekst van 
Willy Hoorn). Daarmee was de zaal niet blij. De 
Oudeweg heeft meer het karakter van een 
achterpad en met meer huizen en nog meer 
auto’s verwachten de wijkbewoners veel 
problemen. 
 

 

 
 
 
Wat vindt de WMR van het plan? 
De WMR constateert dat het parkeren van auto’s 
inderdaad een probleem gaat opleveren. Op de 
informatie avond werd meteen door een 
ambtenaar een oplossing (?) ingebracht voor dit 
probleem: het geplande speelveldje op de 
oostelijke punt van het plan kon wel als 
parkeerplaats worden ingericht voor 7-10 auto’s. 
In het bouwplan staat dat op deze plaats zicht 
zal zijn van de Elsterstraatweg op de Nederrijn. 
 

 
Het zicht zal dan worden ontsierd door een 
parkeerplaats met auto’s. 
De WMR vindt echter dat er meer is dan alleen 
een “huizen- en parkeerprobleem”. Het gebied 
ligt namelijk in de overgang tussen de Elster 
Buitenwaarden en de Amerongense Bovenpolder. 
In de PKB Ruimte voor de Rivier deel 4 
(Parlementsbeslissing d.d. 19 december 2006) 
staat voor het gebied een maatregel (530-1b) 
“Obstakelverwijdering machinistenschool Elst” 
die luidt: 
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Het hoogwatervrije terrein van de voormalige 
machinistenschool aan de rand van Elst ligt in de 
Elster Buitenwaarden. Dit terrein is een 
hydraulisch knelpunt. Het terrein is in het 
verleden voor een groot deel al - in het kader 
van Ruimte voor de Rivier - door de Staat 
aangekocht. Door delen van het 5,5 ha grote 
terrein af te graven, vindt bij hoogwater 
doorvoer van water plaats van de Elster 
Buitenwaarden naar de Amerongense Boven-
polder. Hierdoor wordt het knelpunt gedeeltelijk 
opgeheven.  

 
De ruimtelijke onderbouwing bij de bekend-
making van de bouwaanvraag stelt hierover dat 
Rijkswaterstaat het gebied “mogelijk” wil 
inrichten als nevengeul van de Nederrijn. De 
WMR vindt deze interpretatie van de PKB 
maatregel 530-1b niet juist. 
De beschrijving van de maatregel in deel 4 van 
de PKB laat geen twijfel over de uitvoering van 
een doorvoer van de Elster Buitenwaarden naar 
de Amerongense Bovenpolder. De woningbouw 
zal bij hoogwater de doorvoer van water kunnen 
belemmeren. Het is bekend dat als bij hoogwater 
de “Nederrijn eruit komt” (Elsterse benaming) 
dit gebied flink onder water kan komen te staan.  
 
Op de kaart van het nieuwe Streekplan van 
Utrecht is aangegeven dat het gebied grenst aan 
de Vogelrichtlijngebieden in de Elster Buiten-
waarden en de Amerongense Bovenpolder. 
Tussen beide gebieden is een Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) gepland. Deze EVZ is van 
belang voor de doorgaande verbinding in alle 
Vogelrichtlijngebieden die liggen in de uiter-
waarden op de noordoever van de Nederrijn. Het 
Streekplan stelt over deze EVZ: “Gezien het 
belang van een goed functionerende verbindings-

zone moet bij de transformatie nadrukkelijk 
rekening worden gehouden met deze ver-
bindingszone.” 
De WMR is van mening dat de geplande 
woningbouw de EVZ sterk negatief zal be-
invloeden. 
Verder merkt de WMR op dat het bouwplan in het 
geheel niet voorziet in het aspect duurzaamheid. 
De voorgestelde woningen zijn alle NNO-ZZW 
georiënteerd en dat is niet bevorderlijk voor het 
gebruik van zonne-energie, hetzij passief (door 
middel van oriëntatie van de woningen op het 
zuiden) of actief (door middel van oriëntatie plus 
plaatsing van zonnepanelen en/of zonne-
collectoren). Op de informatieavond in Elst sprak 
de projectontwikkelaar over de onmogelijkheid 
om zonne-energie toe te passen! Dat is 
opmerkelijk in deze tijd waarin Rhenen een veel 
grotere vorm van duurzaamheid wenst toe te 
passen in de gemeente, zoals is gebleken tijdens 
het Ronde Tafel Gesprek over duurzaamheid op 
12 december 2006 en tijdens de discussie op 15 
februari 2007 na afloop van de vertoning van de 
film “An Inconvenient Truth”. 
In het bouwplan is verder sprake van “zicht-
lijnen” tussen de woningen van 5 tot 13 meter 
breed. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat in de 
loop van de tijd door tuinaanleg met struiken en 
bomen die zichtlijnen zullen blijven bestaan. 
 
De WMR heeft dus ernstige twijfels over de 
uitvoerbaarheid van het bouwplan. Zij heeft op 
19 februari per brief aan het College van B&W 
haar kritische zienswijze met bovenstaande 
argumenten aangegeven. De tekst van de ziens-
wijze staat te lezen op de website van de WMR: 
www.stichtingwmr.nl 
 
Wil Schulte en Jules Scholten 

 
 

SLIBSTORT IN DE INGENSCHE WAARDEN  
 
De initiatiefnemer Ingesche Waarden B.V. heeft 
een claim ingediend bij de gemeente Buren van 
ruim € 30 miljoen i.v.m. planschade, omdat de 
gemeente niet wil meewerken aan de wijziging 
van het bestemmingsplan om de slibstort 
uiteindelijk ook planologisch mogelijk te maken. 
Voor het overige heeft de initiatiefnemer alle 
vergunningen die nodig zijn voor de inrichting en 
het gebruik van de plas voor de stort van 
(verontreinigd) slib. Die vergunningen zijn echter 
nog niet definitief omdat er diverse beroeps-
zaken lopen. 
Inmiddels is bekend geworden dat gemeente 
Buren haar medewerking toch gaat verlenen. 
 
Jules Scholten 
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ONLINE INDIENEN MILIEUKLACHTEN, OOK VOOR PRIVÉ PERSONEN 
Inwoners en bedrijven die een milieuklacht bij de provincie Utrecht willen indienen, kunnen dat nu ook 
via het internet doen. Het online formulier hiervoor is te vinden op de website van de provincie: 
www.provincie-utrecht.nl, onder het thema ‘milieu’. Het milieuklachtenformulier is met name bedoeld 
voor minder urgente meldingen en klachten. Het gaat om klachten of meldingen over stank, lawaai, stof, 
overlast van bedrijven, lucht-, water- of bodemverontreiniging. Ook voor meldingen van milieumisstanden 
zoals het dumpen van afval, illegaal kappen van bomen en illegale ontgrondingen of afgravingen kan men 
het online formulier gebruiken. 
Voor dringende zaken die vragen om een snelle aanpak, kan men terecht bij de Milieuklachtentelefoon. 
Deze is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0800-0225510. 
 

 

RHENEN AAN ZEE? 
 
Verslag van de vertoning van de film “An 
Inconvenient Truth” en discussie op 15 februari 
2007 in de hal van het gemeentehuis Rhenen. 
 

 
Het discussie-panel 
 
Een groot aantal inwoners van Rhenen (bijna 
200!) kwam naar de hal van het gemeentehuis 
voor de film- en discussiebijeenkomst over Al 
Gore’s film “An Inconvenient Truth” (Neder-
landse titel: “Een Ongemakkelijke Waarheid”). 
De filmvertoning was georganiseerd door de 
Werkgroep Milieubeheer Rhenen samen met de 
gemeente die de hal van het gemeentehuis ter 
beschikking had gesteld en de voorstelling 
sponsorde zodat alle aanwezigen de film gratis 
konden zien. De boodschap van de meer dan 
anderhalf uur durende film kwam glashelder 
over. We kunnen er niet langer omheen dat het 
klimaat op aarde aan het veranderen is en dat de 
mens die verandering veroorzaakt door haar 
wijze van leven en produceren. Door het almaar 
stijgende gebruik van fossiele brandstoffen voor 
energie opwekking en het verkeer, het kappen 
en verbranden van bossen en andere menselijke 
activiteiten stijgt het CO2-gehalte in onze 
dampkring naar niveaus die de aarde in de 
afgelopen 650.000 jaar niet eerder heeft gehad. 
Het koolzuurgas CO2 heeft de eigenschap om de 
zonnewarmte vast te houden in onze dampkring, 
dus een effect als in een broeikas. Een 
onaangenaam gevolg van het broeikaseffect is 
een stijging van de zeespiegel. Door het smelten 
van landijs op Groenland en Antarctica en 

uitzetting van het zeewater waardoor op den 
duur, wanneer geen tegen-maatregelen worden 
genomen Rhenen wel eens aan zee zou komen te 
liggen. Al Gore, voormalig vice-president van de 
Verenigde Staten brengt deze boodschap in zijn 
film op overtuigende wijze als een onge-
makkelijke waarheid die wij hebben te aan-
vaarden en ons dwingt tot handelen, ook op 
lokaal en persoonlijk niveau. Het is niet voor 
niets dat we in Nederland de slogan hebben: 
“een beter milieu begint bij jezelf”. De film 
eindigt dan ook met veel suggesties hoe mensen 
hun eigen bijdrage kunnen geven aan de 
oplossing van het klimaatprobleem door energie-
besparing en een meer duurzame manier van 
leven en werken. 
 

 
De WMR-organisatoren: Merimari & Anika 

 
Dit was de inzet van de discussie die volgde op 
de vertoning van de film. Wat kunnen de 
inwoners, de ondernemers en de gemeente 
Rhenen doen op lokaal niveau? De discussie 
verliep op zeer geanimeerde wijze onder leiding 
van Bert Holtslag, hoogleraar meteorologie aan 
de universiteit van Wageningen, bijgestaan door 
een panel dat bestond uit wethouder Marius 
Guichelaar, ondernemer en raadslid Arjen Bonne-
ma en Dirk Wesselink die zich in het verleden 
heeft ingespannen in het Platform Duurzaamheid 
Rhenen. 
Al gauw bleek dat de discussie op een goed 
moment komt. De raad en de wethouders hebben 
kortgeleden een evaluatie gemaakt van het ge-
meentelijke duurzaamheidsbeleid. Daaruit bleek 
dat heel veel verbeterd moet worden. Zo gaf 
wethouder Guichelaar toe dat de nieuwe woon-
wijk in Achterberg-west niet duurzaam is ge-
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pland en gebouwd. Maar er doen zich nieuwe 
kansen voor in de planning voor de woonwijk 
Vogelenzang en omstreken. Raadsleden Arjen 
Bonnema en Simone Veldboer gaven aan, dat een 
voorstel voor meer duurzaamheid in de maak is 
en dat daar een behoorlijk budget voor beschik-
baar is. Toch zit dit nieuwe voornemen nog niet 
echt gebakken in het gemeentelijke beleid, zo 
bleek uit een opmerking uit de zaal dat in Elst 
nog steeds woningen worden gepland zonder 
toepassing van energiebesparing. 
 

 
Jacob van Berkel legt uit… 
 
Ondernemer en uitvinder Jacob van Berkel legde 
het verschil uit tussen zonnepanelen en zonne-
collectoren. De panelen wekken elektriciteit op 
en collectoren warmen huishoudwater op uit 
zonnestraling. De zonnecollectoren zijn volgens 
hem al kostendekkend maar de panelen nog niet. 
Dit bracht de zaal ertoe om de gemeente de 
suggestie te geven een subsidie te overwegen 
voor het gebruik van zonne-energie. En om 
voortaan voorschriften op te nemen voor 
duurzaam bouwen bij alle nieuwbouw. Er werd 
opgemerkt dat de Rhenense Woning Stichting 
hierbij een belangrijke rol moet spelen omdat zij 
verantwoordelijk is voor sociale woningbouw. 
Het was jammer dat de woningstichting niet 
aanwezig was om te reageren. Andere suggesties 
betroffen het openbaar vervoer (meer parkeer-

plaatsen bij het station en een betere aansluiting 
tussen trein- en busvervoer), een budget voor 
inwoners voor de aanschaf van duurzame 
artikelen zoals spaarlampen, en het feit dat 
Rhenen een CO2-neutrale gemeente moet 
worden. 
 
Vanzelfsprekend waren er ook vragen over de 
juistheid van Al Gore’s boodschap. Is het 
wetenschappelijk bewezen? En zo ja, wie zijn de 
grote boosdoeners in Nederland? De organisatie 
had daarop gerekend en twee deskundige 
Rhenenaren uitgenodigd voor het beantwoorden 
van dergelijke vragen. Wim van der Maas (Milieu 
en Natuur Planbureau): “De conclusies kloppen 
maar Al Gore’s redeneringen zijn soms wat kort 
door de bocht. Het consumentengedrag en het 
verkeer zijn de grote vervuilers in Nederland. 
Wij zijn in Nederland per persoon veel grotere 
vervuilers dan in China. Onze industrie echter 
heeft in de afgelopen tijd een flinke inhaalslag 
gemaakt.” Janette Bessembinder (KNMI), ver-
telde dat als de wereld zou stoppen met de 
uitstoot van broeikasgassen, de temperatuur en 
ook de zeespiegel toch nog steeds blijven 
stijgen. “Waterstanden in de grote rivieren 
tijdens de winters stijgen terwijl gedurende de 
zomers waterstanden waarschijnlijk lager zullen 
worden. Met andere woorden, de extremen 
tussen natheid en droogte nemen toe.” 
 
De leden van het panel kregen van WMR 
organisatrice Merimari Kimpanpää cadeautjes uit 
de Wereldwinkel in Rhenen. Op haar beurt werd 
zij, en ook Anika Corpeleijn van de WMR en Inez 
Kerkhof van de gemeente, door de voorzitter 
Han Runhaar bedankt voor de uitstekende organi-
satie. En nu met ons allen werken aan meer 
duurzaamheid in Rhenen …………… 
 
Jules Scholten

 

VOORGESCHIEDENIS, GEBRUIK, BEHEER EN 

NATUURWAARDEN VAN KWINTELOOIJEN 
 
Rond 1990 werd een aantal jaren plannen 
gemaakt wat we met het 'zandgat' Kwintelooijen 
allemaal konden doen. Het Recreatieschap had 
het in beheer gekregen en politiek, overheden en 
burger mochten er ook iets over zeggen. Intussen 
had de motorcrossvereniging 'Macro' onder 
leiding van (voormalig) Volkswagendealer Roef 
van Laar er al zijn vaste stek gevonden en er de 
zeer steile circuitserpentines op de zuidhelling 
laten aanleggen. De traditionele motorcross op 
Hemelvaartsdag - inclusief trainingen vooraf, de 
bouw van tenten voor de racers en de komst van 
een duizendkoppig publiek - wilde men voor 
Rhenen behouden toen deze vanaf 1975 op de 
Grebbeberg niet meer mogelijk was. Er kwamen 

ook nog enkele andere crosswedstrijden wat 
later in het jaar. Voorts was het op de zondag 
een favoriet wandel- en picknickgebied voor 
velen geworden. Beheer, onderhoud en toezicht 
vergen de nodige kosten en daar moeten 
inkomsten tegenover staan en bovendien lieten 
diverse sportverenigingen en comités hun oog 
vallen op dit gebied. 
 
Golfterrein? 
Het actiecomité 'Kwintelooyen open' onder 
leiding van Lex Bouwman (Groen Links) roerde 
zich stevig want vooral een golfterrein dat het 
hele gebied zou omvatten was voor de 
milieubeweging niet acceptabel. De Rhenense 
gemeenteraad wilde uiteindelijk wel een 9-
holes-baan toestaan maar dat was voor de 
golfers onvoldoende. Vervolgens organiseerden 
de mountainbikers er een zeer geslaagd Europees 
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kampioenschap zodat ze zelfs al aan een WK 
dachten! Toen kwamen de omringende bos-
eigenaren in het geweer want ook buiten het 
toernooi om werden de bossen plat gereden en 
de bospaden door erosie uitgehold. Ook een 
autotrial van Mercedes Benz gaf veel commotie 
en een grote witte skibaan was ook niet 
haalbaar, terwijl al eerder deltavliegen, 
modelvliegtuigjes, enz. hun pogingen moesten 
opgeven. 
 

 
Mercedes Benz-trail 
 
Discussie opgelaaid 
De discussies zijn nu opnieuw opgelaaid want het 
Recreatieschap verkreeg nieuwe aanvragen voor 
gebruik van het gebied (zie volgend artikel). Men 
heeft 'grotere bedoelingen' met Kwintelooijen als 
onderdeel van het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug. Het wordt nu een gebied gericht op 
opvang van de bovenregionale bezoekerstroom 
met ontvangst in een informatiecentrum met 
horecavoorziening (lees vouwblad 2006 'Poort 
Kwintelooyen'). WMR pleit voor zonering zodat 
rust en natuurwaarden in de kernzone ontzien 
blijven. Recreatieve ontwikkeling moet mogelijk 
zijn zonder aantasting van natuur- en 
landschapswaarden. 
 

 
Schotse hooglander 
 
Ondertussen heeft men het beheer in de 
westelijke helft van het gebied heel serieus 
gericht op het ontwikkelen van natuurwaarden 
onder andere door het creëren van goede 
biotoopomstandigheden voor de Rugstreeppad 
(nieuw gegraven vennen) en de Zandhagedis 
(heidebeheer), beide landelijk bedreigde (= Rode 
Lijst) soorten. Tevens zijn enkele Schotse 
hooglanders voor een jaarrondbegrazing inge-
bracht om bij te dragen aan het openhouden van 

het gebied en aan de erosieprocessen op de 
hellingen. Net zoals bij een echte natuur-
organisatie verwerft men extra subsidie als een 
bepaald aantal bijzondere zogenaamde doel-
soorten flora en/of fauna in het terrein worden 
aangetroffen. Ten behoeve van een 'avontuur-
lijke en actieve beleving van de natuur' legt men 
een 'Avontuurlijk Natuurpad' aan. 
 
Klimpark 
Intussen heeft zich zoals we weten sinds enige 
tijd een ondernemer gemeld om een zogenaamd 
'Klimpark Fun Forest' in de oostelijke boshoek 
van Kwintelooijen te starten en de discussies 
hierover heeft iedereen in de kranten en op onze 
website kunnen volgen. Voor Nederland zou 
Rhenen dan de primeur krijgen terwijl er in 
sommige andere landen al vele van zijn. 
Uiteraard kan dit plan vooral kinderen helpen 
wat meer met de natuur in aanraking te komen 
maar het jaagt anderzijds de omwonenden op 
een heel andere manier de bomen in en mogelijk 
een aantal broedvogels de bomen uit… In de visie 
van de WMR zouden de negatieve effecten op de 
natuurwaarden mee kunnen vallen, hoewel de 
toerit veel verkeer onmogelijk kan verwerken. 
De bouw van een infocentrum annex koffie-
gelegenheid zal de verkeersproblematiek verder 
aanzwengelen. Het Recreatieschap heeft dan ook 
als wens dat Kwintelooijen een eigen afslag 
krijgt via de N223. 
 

 
Plantenwerkgroep KNNV 
 
Welke natuurwaarden? 
Maar welke natuurwaarden staan er nu op het 
spel? In het reeds genoemde vouwblad 'Poort 
Kwintelooyen' van het Recreatieschap lees ik tot 
mijn verbazing: 'Klimbos en functiegebouw zijn 
gepland op een locatie met geringe natuur-
waarden (onderzocht door KNNV)'. Inderdaad 
heeft de KNNV Vereniging voor Veldbiologie 
afdeling Wageningen er in 2006 een groot-
scheepse inventarisatie naar flora en fauna 
uitgevoerd, maar dat verslag is nog niet klaar. 
Die conclusie is dus te voorbarig. 
 
Als we naar de verschillende fauna en flora 
elementen kijken, dan zijn de mogelijke 
effecten mijns inziens als volgt: 



 19 

1.Fauna: 
a. broedvogels. Tot de interessantere (Rode 
Lijst) soorten behoren zangvogels als 
Roodborsttapuit, Geelgors en Boomleeuwerik. 
Deze zijn ruim vertegenwoordigd door het 
beheer gericht op een half open landschap. Dus 
prima, maar anderzijds kunnen de territoria van 
deze soorten verstoord worden door de enorme 
herrie van de motorcross rond Hemelvaartsdag. 
Het Klimbos wordt gepland in de uiterste 
oosthoek van het terrein, in het voormalige 
productiebos van Douglasspar en Amerikaanse eik 
en daar zitten niet de genoemde bijzondere 
zangvogels hoewel mezen, vinken, goudhaantjes, 
spechten, enz. mogelijk wel een veer moeten 
laten bij aanleg van het Klimbos. 
b. Amfibieën. Ja, hiertoe behoort het parade-
paardje van Kwintelooijen: de Rugstreeppad, een 
landelijk zeer beschermde Rode Lijstsoort! Met 
deze soort is serieus rekening gehouden in het 
natuurbeheer getuige de aanleg van een aantal 
nieuwe vennen die deze soort nodig heeft voor 
zijn voortplanting. Maar ook hier ontdekken we 
de nodige frictie met de recreatiefunctie van de 
zandgroeve want als de jonge padjes vanuit de 
plassen eind juli de wal opgaan zullen er de 
nodige individuen vertrapt worden door de 
passerende recreanten. Als in de toekomst de 
'poortfunctie' versterkt gaat worden zullen er 
meer mensen komen. De Macrocross doet ook al 
in september enkele dagen aan racerij en daarbij 
sneuvelen waarschijnlijk een aantal rondlopende 
padden. Festiviteiten zoals de Achterbergse 
landdag zullen misschien toenemend effect heb-
ben als die vaker plaatsvinden. 
Als een deel van de vennen zou verlanden en 
dichtgroeien zal een gedeeltelijk leeghalen en 
uitdiepen nuttig kunnen zijn. In ondiepe vennen 
hebben de kikkervisjes geen of minder last van 
vissen. 
 

 
Zandhagedis 
 
c. Reptielen. De Zandhagedis en de Levend-
barende hagedis zijn opnieuw zulke nationaal 
beschermde soorten die veel zorg vereisen. Het 
heidebeheer op de zuidwestelijke hellingen is 
wat dat betreft als zeer positief te beschouwen 
en hier is weinig betreding dus heeft de recreatie 

weinig negatieve effecten. Hagedissen schieten 
zeer snel weg als er iemand nadert. De Ringslang 
en mogelijk nog andere slangen zijn hier nog niet 
verschenen maar zouden hier ook goed kunnen 
profiteren van de bijzondere (deel)biotopen van 
het zandgat. 
d. Insecten. Met name een aantal zeldzame 
libellensoorten maar ook graafwespen, kevers, 
en anderen profiteren van de aanwezigheid van 
water en verschillen in hoogte en vocht. Ze 
zullen geen schade ondervinden van de 
aanwezigheid van recreanten. Integendeel, door 
betreding blijft er meer erosie en daarmee 
zanderige plekjes voor bijvoorbeeld insecten die 
holletjes graven. 
e. Zoogdieren. Konijnen zijn altijd talrijk ge-
weest op de zuidelijk hellingen van het natuur-
gedeelte maar zijn door een bloedziekte nu al 
jaren overal in Nederland minder aanwezig. In 
Kwintelooijen zijn ze er nog wel en ze hebben 
geen last van de recreatie. 
 

 
Stekelbrem 
 
2.Flora. Door het graven van het zandgat is er 
een variatie aan bijzondere (micro)biotopen 
ontstaan die zich weerspiegelt in tal van 
bijzondere flora elementen, net zoals dat voor 
de fauna het geval is. In vergelijking met vroeger 
is er nu een zeer rijke flora waaronder 12 Rode 
Lijstsoorten. Zeer typerend zijn soorten als 
Dwergviltkruid en Echt duizendguldenkruid die 
profiteren van de openheid van het terrein en de 
unieke erosieprocessen, maar dit doen ook 
zeldzame en/of bedreigde soorten als Kleine 
tijm, Fraai duizendguldenkruid, Duits viltkruid, 
Grondster, Kruipbrem, Stekelbrem, Vijfdelig 
kaasjeskruid en Noorse ganzerik, plus een drietal 
orchideeënsoorten. 
De flora ondervindt in het algemeen geen schade 
van de recreatie, integendeel kan de betreding 
de erosie bevorderen waardoor bepaalde soorten 
juist gedijen, met als extreem voorbeeld de 
Grondster die juist door het openhouden van de 
circuithellingen op enkele plekken jaarlijks met 
duizenden (eenjarige) exemplaren terugkeert. 
Uiteraard zijn de natuurwaarden van de parkeer- 
en picknickterreinen alleen al door het egali-
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seren en de inzaai van Engels raaigras zeer 
gering en dat geldt ook enigszins voor enkele 
stukjes (naald)bos. 
 
Conclusie: er is enig conflict tussen de 2 doel-
stellingen die het Recreatieschap voor Kwinte-
looijen hanteert, namelijk (deels intensieve) 
dagrecreatie naast natuurbeheer. Positief is het 
educatieve aspect van het contact tussen mens 
en natuur. Als het gebied na het ontzanden weer 
vol geplant zou zijn met productiehout zouden 
de natuurwaarden beslist minder groot zijn 
geworden dan onder het huidige beheer. Als de 
poortfunctie gerealiseerd wordt kan de tegen-
stelling zich mogelijk wat verscherpen als met 
name de fauna meer onder druk komt te staan 
door een toegenomen betreding en geringere 
rust. 
 
De WMR maakt zich sterk voor een gecombi-
neerde planologische procedure rond de twee 
actuele plannen: klimbos en infocentrum met 
horeca op de juiste locatie. Het normale 
inspraaktraject moet uiteraard nog doorlopen 
worden. Verkeerstoename en verstoring in het 
Kwintelooijengebied heeft onze volle aandacht. 
 
Dirk Prins 
 

NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN OP 

KWINTELOOIJEN 
 

 
 
Klimbos 
Het standpunt van de WMR over een klimbos op 
Kwintelooijen is positief (zie artikel hierover in 
vorige nieuwsbrief of op onze website 
www.stichtingwmr.nl Regio Stads-bossen). 
Dit positieve standpunt is ingegeven door meer-
dere factoren: 1) allereerst de planologische 
mogelijkheid voor intensieve recreatie op Kwin-
telooijen. In het leidende provinciale Streekplan 
2005-2015 is Kwintelooijen aangewezen als 
Landelijk gebied 1, dat beschouwd kan worden 
als stedelijk overloopgebied, waar intensieve 
recreatie toegestaan is. Bij de inspraakproce-
dure voor het Streekplan destijds heeft de WMR 
zeer gepleit voor een hogere categorie. De 

bossen rondom Kwintelooijen vallen onder de 
hoogste categorie Landelijk gebied 4, Natuur. De 
combinatie Landelijk gebied 1 en 4 maakt dat 
Kwintelooijen als het ware een enclave vormt 
temidden van natuur, een vreemde eend in de 
bijt. Helaas is de categorie in de vaststelling van 
het Streekplan onveranderd gebleven en dus 
blijft de mogelijkheid voor intensieve recreatie. 
Kwintelooijen vervult nu een grote recreatieve 
functie voor de regio. 80% van de bezoekers 
blijkt hier vandaan te komen. 
2) Een argument van meer persoonlijke aard is 
het feit dat veel WMR leden hun liefde voor 
natuur en milieu hebben gekregen door het 
“spelen in de natuur”, hutten bouwen, plantjes 
zoeken, met visnetjes op zoek. Tegenwoordig 
wordt het verblijf in de natuur voor veel 
kinderen beperkt tot wandelen met vader en 
moeder langs gebaande paden. 
 
Horeca en educatief centrum 
De WMR heeft echter wèl bedenkingen tegen de 
vestiging van horeca. Tijdens een recente 
informatie bijeenkomst voor omwonenden in 
februari j.l., door het CDA georganiseerd in La 
Montagne, kwam aan het licht dat deze zorg door 
veel aanwonenden werd gedeeld, o.a. bewoners 
van Rhenendael. Deze ongerustheid werd niet 
weggenomen door Wethouder Betty van den 
Bosch. Er wordt nu een verkeersonderzoek 
gedaan naar de toename van verkeer bij klimbos 
en horeca. De verkeersaantallen voor een 
klimbos zijn voorspelbaar vanwege de beheers-
bare groepen van max. 30 personen, maar het 
horecabezoek blijft onvoorspelbaar. Evenals de 
overlast in de avond. De openingstijden zouden 
gelden tot zonsondergang, en dat kan bij 
zomertijd uitlopen tot ruim 22.00 uur. 
 

 
 
Op de plantekening van het Recreatieschap zou 
de horecagelegenheid in combinatie met een 
educatief centrum in het centrum van Kwinte-
looijen gesitueerd worden, aan de voet van het 
motorcrosscircuit. De WMR heeft bezwaar tegen 
deze centrale plek op Kwintelooijen en heeft een 
voorkeur voor een educatief centrum bij de 
ingang van Kwintelooijen bij wijze van Toegangs-
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poort naar het Nationale Park Heuvelrug. In een 
educatief centrum kan dan ook een beperkte 
gelegenheid voor koffie en versnapering inge-
bouwd worden. 
Ook kan gedacht worden aan een horeca-
combinatie met de toekomstige behuizing voor 
het klimbos. Op de plek waar nu het toilet-
gebouw staat, zal een gebouwtje komen voor het 
klimbos voor entree en verhuur klimuitrusting. 
Binnen dat gebouw zou ook een ruimte 
gecreëerd kunnen worden voor een kopje koffie 
en een versnapering. 
 
Alles dus een stuk kleinschaliger en zonder risico 
van avondlijke overlast of te grote verkeers-
overlast. 
 
Willy Hoorn-de Vries 
 

BEHEER- EN INRICHTINGSPLAN 

PALMERSWAARD 
 
De Palmerswaard, na een roerige voorge-
schiedenis is dit gebied sinds 2001 in handen van 
Het Utrechts Landschap (HUL). Er heeft eigenlijk 
nooit enig beheer plaatsgevonden en HUL vond 
het tijd voor een inrichting- en beheersplan. 
Midden vorig jaar is aan een adviesbureau, 
bureau Stroming uit Nijmegen, gevraagd de 
mogelijkheden voor de Palmerswaard te onder-
zoeken. Vlak daarna is er een projectgroep 
samengesteld om mee te denken. In deze groep 
zitten onder andere vertegenwoordigers van de 
gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en de 
WMR, in een later stadium is de KNNV (afd. 
Wageningen) erbij gekomen. 
 
Voordat Bureau Stroming begon met het 
schrijven van een inrichtingsplan hebben zij 
gesproken met Han Runhaar en Dirk Prins van de 
WMR over de huidige waarde van het gebied en 
de ideeën van de WMR voor de toekomst van de 
Palmerswaard (zie www.stichtingwmr.nl/ont-
wikkeling Palmerswaard). De belangrijkste 
punten uit de visie van de WMR zijn: 
1) behoud van het prachtige stadsgezicht; 
2) het belang van het gebied voor vogels en am-
fibieën; 
3) de unieke locatie van de rivier die hier direct 
grenst aan hogere zandgronden. 
 
Bij de presentatie van de plannen door Bureau 
Stroming werden twee versies gepresenteerd, 
ten eerste een ‘bescheiden’ plan. In dit plan zijn 
de belangrijkste suggesties (aangereikt door de 
WMR) overgenomen. Een greep uit de voorge-
stelde maatregelen en hun effecten zijn: 
• Afvlakken en verschralen van de zomerkades; 
• Verflauwen van het talud van een deel van 

de oevers; 

• Opschonen van de kwelzones zodat het leef- 
en paaigebied voor amfibieën weer hersteld 
wordt; 

• Afdekken van de vervuilde grond met zand 
(geen uitspoelingsgevaar maar wel kansen 
voor stroomdal graslandsoorten); 

• Verlagen westelijke gebied (moeras zone); 
• Het gebied in het oosten toegankelijker 

maken en in het westen ontoegankelijker; 
• Afsluiten van westelijke deel in het vogel-

broedseizoen; 
• Vlonderpad met uitzichtsplatform in het 

oostelijke deel; 
• Zichtlijnen creëren in het wilgenbos; 
• Koesteren van bestaande waardevolle ele-

menten (bijvoorbeeld meidoorndijkje); 
• Nadenken over een beheersplan van de 

steilrand, dit is geen bezit van HUL, maar 
wel zeer waardevol, in overleg met be-
woners. 

 

 
De inmiddels vrijwel geheel dichtgegroeide kwelsloot 
onderlangs de Heuvelrug. Vroeger kwam hier onder 
meer de Kamsalamander voor 

 
Naast deze ‘bescheiden’ variant werd een 
tweede variant genoemd waarbij de hierboven 
genoemde maatregelen plaats vinden, maar 
aanvullend wordt er een hoogwatergeul gegraven 
van ongeveer 2 meter diep en 25 m breed. 
Het idee voor een hoogwatergeul (dit is een 
nevengeul die alleen mee stroomt wanneer het 
hoog water is) komt voort uit het idee dat de 
vroegere situatie (van voor kribben en stuwen) 
voor zowel waterafvoer als ecologie zo het best 
wordt benaderd. Verder kan een hoogwatergeul 
bijdragen aan waterstandsverlaging, een functie 
waar behoefte aan is en waarschijnlijk steeds 
meer behoefte aan zal zijn in de komende 
decennia. 
 
Bureau Stroming heeft deze ‘verruimende’ versie 
uitgewerkt met instemming van de projectgroep: 
“Bij onvoldoende draagkracht voor de aanleg van 
de hoogwatergeul kan de geul uit het plan 
worden geschrapt en blijft de ‘bescheiden’ 
variant over”, was het argument. 
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Op het concept plan had de WMR de nodige 
aanvullingen en bedenkingen. Het belangrijkste 
bezwaar van de WMR is dat in de verdere 
uitwerking van de plannen te eenzijdig werd 
aangestuurd op de verruimende versie en te 
makkelijk wordt voorbijgegaan aan het feit dat 
de Palmerswaard misschien wel te klein is om 
twee verschillende, deels strijdige ontwikkelings-
richtingen te kunnen combineren. Deze rich-
tingen zijn ofwel kiezen voor a) de relatief laag-
dynamische natuur op de overgang van de 
Heuvelrug naar de Rijn, met bevordering van 
kwelsloten en kwelplasjes die paaiplaats vormen 
voor amfibieën, dan wel b) de keuze voor de 
hoogdynamische natuur met al dan niet mee-
stromende nevengeulen die bijvoorbeeld een 
paaiplaats vormen voor riviervissen. Het grens-
gebied tussen heuvelrug en rivier is ons inziens 
uniek in de Palmerswaard, terwijl de dynamiek 
van de rivier al op andere plekken tot stand is 
gekomen. In de directe omgeving van Rhenen 
bijvoorbeeld in de Blauwe Kamer. 

 
Uitzicht vanaf de Palmerswaard op Rhenen 

 
Een pijnpunt bleek verder dat het in het plan van 
bureau Stroming ontbreekt aan een helder over-
zicht van de voordelen maar vooral ook de na-
delen van een aan te leggen geul. De WMR was 
van mening dat op basis van het conceptplan 
zoals het er lag geen eerlijke afweging gemaakt 
kon worden voor of tegen de aanleg van een 
geul. Hierop is besloten een eigen plan te 
schrijven dat veel explicieter ingaat op de 
specifieke kenmerken van het gebied en de 
kansen en bedreigingen die er liggen voor de 
ecologie. 

Ons uitgangspunt is de bescheiden a-variant van 
Bureau Stroming, de belangrijkste aanvullingen 
zijn: 
• Aantakking van de meest westelijk gelegen 

plassen aan de rivier. We stellen een diepe, 
smalle geul voor met eventueel diepere 
zijtakken, de rest van het gebied is ondiep. 
Het voornaamste doel van deze gedeeltelijke 
aantakking is het scheppen van paaimoge-
lijkheden voor vissen, paaiplekken ont-
breken nu grotendeels in het riviersysteem 
en zijn dus een waardevolle aanvulling. Door 
de geul kunnen vissen het gebied wel goed 
bereiken om te paaien, maar door de geringe 
diepte is het als permanent leefgebied voor 
grotere vissen, waaronder Brasem, onge-
schikt. Door omwoeling van de bodem zorgt 
deze soort er op veel plekken in onze 
Nederlandse wateren voor dat het water 
troebel wordt en blijft. Door de diepte 
gering te houden zal naar verwachting het 
negatieve effect van vissen op het doorzicht 
beperkt zijn, en blijft er voldoende ruimte 
voor waterplanten, en amfibieën. Daarmee 
blijven de ondiepe delen aantrekkelijk als 
foerageergebied voor watervogels, waar-
onder vogels die gebaat zijn bij helder water 
en veel waterplanten en insecten (bv. 
Dodaars). Op de ondiepste plekken kunnen 
zich moerasvegetaties ontwikkelen, een ve-
getatietype karakteristiek voor een rivier-
begeleidendsysteem en nu nog grotendeels 
ontbrekend. 

• De twee grootste, diepere kleiputten in het 
gebied zijn ecologisch niet zo waardevol in 
hun huidige toestand. Ze zijn te diep en te 
troebel voor waterplanten en worden 
voornamelijk bevolkt door Brasem. Het 
aantakken van deze plassen aan de rivier zou 
de kwaliteit kunnen verhogen, maar het 
daarvoor noodzakelijke doorbreken van de 
zomerkade zal mogelijk een hogere over-
stromingsfrequentie van de kwelzones en 
geïsoleerde plassen met zich mee brengen en 
leiden tot vertroebeling door de toe-
genomen aanvoer van slibrijk water. Dit is 
ons inziens ongewenst. Een alternatief is de 
ecologische waarde van de plassen te 
verhogen door ze ondieper te maken en de 
oevers deels te verflauwen. Ondiepere 
plassen (± 1 meter)hebben in het algemeen 
een hoger ecologische waarde omdat ze 
eerder plantenrijk zijn. Bijkomend voordeel 
is dat de grond die vrijkomt bij uitgraven van 
de kleine geul in het gebied zelf een 
bestemming krijgt. 

• Het creëren van een aantal extra poelen 
onder aan de Heuvelrug bij de al bestaande 
poelen. Deze zouden op een gradiënt van 
hoog naar laag komen te liggen, variërend in 
grootte. Dit vergroot het areaal en de 
diversiteit voor amfibieën. Op de slikke, 
flauwe oevers kan zich een pioniervegetatie 
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ontwikkelen, die door begrazing van ganzen 
steeds open en in het pioniersstadium wordt 
gehouden.  

 

 
De voormalige slibstort ligt als een obstakel in de 
Palmerswaard 

 
We denken dat bovenstaande aanvulling op het 
plan van Bureau Stroming ecologisch het meest 
waardevol is, omdat er niet alleen rekening 
wordt gehouden met de ligging onderlangs de 
Heuvelrug (paaiplaats voor amfibieën), maar er 
ook rekening wordt gehouden met de wens om 
geschikte paaiplaatsen te creëren voor vissen. 
Dat immers vormde het belangrijkste argument 
van Bureau Stroming om voor een nevengeul te 
pleiten. 
WMR vindt dat vanuit ecologisch standpunt op 
deze plek langs de Heuvelrug geen nevengeul 
moet komen. Het enige argument voor een 
nevengeul in de Palmerswaard zou een argument 
uit het oogpunt van veiligheid kunnen zijn. 
Echter in plan Ruimte voor de Rivier is er hier ter 
plaatse geen nevengeul opgenomen. Een ander 
argument dat in de wandelgangen wel wordt 
genoemd is dat Rijkswaterstaat bereid zou zijn 
om de slibstort te verwijderen in ruil voor de 
aanleg van een meestromende nevengeul. Maar 
dat is een argument dat officieel nooit is ge-
bruikt in de discussie. 
 
Op dit moment wordt het alternatieve plan van 
de WMR bekeken en worden de bezwaren van de 
WMR op het aanleggen van een hoogwatergeul 
onderzocht door het bureau. Uitgangspunt voor 
ons is dat planten en dieren aantoonbaar moeten 
kunnen profiteren van de maatregelen, en dat er 

voldoende paaimogelijkheden blijven voor amfi-
bieën. Vanwege de ligging aan de Heuvelrug 
vormt het gebied nu een belangrijk paaigebied 
voor padden en kikkers, en WMR wil niet dat die 
functie wordt bedreigd door nieuwe inrichtings-
maatregelen. 
 
Pascalle Jacobs 
 

RESULTATEN VAN VOGELINVENTARISATIES 

STADSBOSSEN EN KWINTELOOIJEN 2006 
 
Nu het broedvogelseizoen volop bezig is, wordt 
het hoog tijd de resultaten te melden van de 
broedvogelinventarisaties van vorig jaar in de 
Stadsbossen en in Kwintelooijen. 
 
De Stadsbossen werden in 2006 voor de vierde 
keer onderzocht, na eerdere tellingen in 1989, 
1996 en 2002. Ten opzichte van 2002 is het 
aantal soorten gestegen van 34 naar 43! Een 
nieuw record voor de Stadsbossen. Soorten die 
voor het eerst zijn waargenomen zijn de 
Geelgors, Grasmus, Havik, Kruisbek, Koekoek en 
Nijlgans. Daarbij moet wel worden aangegeven 
dat waarschijnlijk slechts een deel van de 
soorten ook daadwerkelijk heeft gebroed. Dat ze 
toch als broedvogel zijn genoteerd heeft te 
maken met de criteria van SOVON die stellen dat 
een soort als potentiele broedvogel (of eigenlijk, 
als ‘territoriumhouder’) mag worden genoteerd 
als de soort gedurende een bepaalde periode 
met voldoende frequentie en met territorium-
indicerend gedrag wordt aangetroffen. 
 

 
De Boomkruiper, massaal verhuisd van Kwintelooijen 
naar de Stadsbossen..?' 

 
Bij de Nijlgans is misschien enige toelichting 
nodig omdat men een dergelijke watervogel in 
de Stadsbossen mogelijk niet als broedvogel zou 
verwachten. De soort broedt echter regelmatig 
in bomen, de jongen laten zich uit de boom naar 
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beneden vallen en schijnen daarbij geen schade 
op te lopen. Of de vogels inderdaad aan broeden 
zijn toegekomen hebben we niet kunnen waar-
nemen. Bij de Geelgors, Grasmus en Havik ging 
het waarschijnlijk om mislukte pogingen tot 
vestiging. Er werden alleen roepende mannetjes 
waargenomen die zich na een paar weken niet 
meer lieten zien en horen. Bij de Grasmus is de 
kans dat deze soort volgend jaar weer een poging 
doet sterk afgenomen na het rooien van de 
bramen in de houtwal langs de volkstuintjes (zie 
eerder in dit nummer). De soort heeft een sterke 
voorkeur voor struwelen met bramen en andere 
doornstuiken en is ook het meest in de buurt van 
die houtwal waargenomen. Bij de Havik en de 
Geelgors vormen de intensieve recreatie in het 
gebied waarschijnlijk een beperkende factor 
voor blijvende vestiging. 
 
Wat betreft de aantalsontwikkelingen lijken de 
populaties van de meeste soorten redelijk stabiel 
te zijn. Bij soorten die van oude bomen en dood 
hout afhankelijk zijn, zoals Boomklever, Boom-
kruiper en diverse spechtensoorten, lijkt er in 
ieder geval tussen 2002 en 2006 sprake te zijn 
van een toename, zoals ook verwacht wordt als 
gevolg van het ouder worden van het bos. Vooral 
de Boomkruiper is sterk toegenomen (van 12 naar 
23). Het totaal aantal waargenomen vogel-
territoria was 566, duidelijk meer dan in 2002 
(475) en iets meer dan in 1996 (557). Toppers 
zijn de Vink met 74 territoria en de Winterkoning 
met 57 territoria. 
 

 
Door het vele slechte weer tijdens de 
inventarisatierondes vielen de resultaten in 
Kwintelooijen in 2006 wat tegen 

 
De broedvogelinventarisatie van Kwintelooijen 
maakte deel uit van een totaalinventarisatie van 
de KNNV waarin niet alleen is gekeken naar 
vogels maar ook andere diergroepen en naar 
planten. De resultaten van de broedvogel-
inventarisatie laat een heel ander beeld zien dan 
die uit de Stadsbossen. Ten opzichte van de 
vorige inventarisatie, in 2000, werden veel 
minder soorten waargenomen (een afname van 
51 naar 42) en nam het aantal territoria af van 
ruim 400 naar krap 300. De boomkruiper, die in 

de Stadsbossen sterk toenam, daalde zelfs van 
tien naar één territorium. Je zou bijna denken 
dat ze allemaal verhuisd zijn van Kwintelooijen 
naar de Stadsbossen. Een meer waarschijnlijke 
oorzaak is echter het slechte weer tijdens veel 
van onze rondes. 
 

 
De meest bijzondere nieuwkomer, de Graspieper 

 
Een nieuwkomer van de Rode Lijst is de 
Graspieper, die zich wel thuis voelt op de 
begraasde hellingen van het gebied, en is met 3 
territoria vertegenwoordigd. Andere nieuw-
komers zijn de Appelvink en de Zwarte Specht. 
De Zwarte Specht is regelmatig in het hele 
gebied geteld maar heeft waarschijnlijk net 
buiten het gebied aan de noord–oost zijde 
gebroed. Aangezien Kwintelooijen als territorium 
duidelijk gebruikt werd is deze soort opgenomen 
in de lijst van territoria broedvogels. Omdat er 
na het aanleg van de nieuwe plas nauwelijks riet 
meer aanwezig is zijn de specifieke rietvogels 
zoals de Kleine Karekiet en Rietgors verdwenen.  
Gelukkig hebben de soorten van open en 
halfopen landschap, zoals Boomleeuwerik, Boom-
pieper en Roodborsttapuit zich weten te hand-
haven of zijn zelfs verder toegenomen. 
Een negatieve uitzondering hierop is de Geel-
gors. Deze soort is van 9 naar 3 teruggegaan. 
Maar deze soort heeft het landelijk ook moeilijk.  
 
Inmiddels zijn de nieuwe broedvogelinven-
tarisaties al weer gestart. Dit jaar worden het 
Laarschenbos en de Palmerswaard onderzocht. 
Dat laatste gebied heeft onlangs nog landelijk in 
het nieuws gestaan vanwege het mogelijk 
voorkomen van de Kwartelkoning, die een 
bedreiging vormde voor de Rijnweek in juli. De 
afgelopen jaren hebben we de soort niet 
waargenomen als broedvogel, maar we zullen dit 
jaar extra goed opletten. De kans dat de soort op 
de feestweide zelf wordt aangetroffen is 
overigens nihil, omdat de soort verscholen leeft 
in natte vegetaties van hoogopgaande grassen, 
biezen en zeggen. Een beeld waaraan de Veerwei 
op dit moment beslist niet voldoet. 
 
Han Runhaar en Piet van Klaveren 
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MEER BEDRIJVEN MET MINDER RUIMTE 
 
Eind vorig jaar ontving de WMR een uitnodiging 
om mee te doen met een onderzoek naar het 
gebruik (maar in het bijzonder ook) de leegstand 
van bedrijventerreinen. Deze uitnodiging was 
afkomstig van de Natuur en Milieufederatie 
Utrecht. 
 
Waarom dit onderzoek? 
Alle provinciale Milieufederaties en de vereniging 
Natuur en Milieu gaan zich in een nieuwe 
campagne inzetten tegen ruimteverspilling, 
onder meer door bedrijventerreinen. Daarvoor 
hebben ze een beeld nodig van de leegstand op 
bestaande bedrijventerreinen. Als er veel leeg-
stand is, zijn nieuwe terreinen tenslotte niet 
nodig. De komende jaren willen ze samen de 
gemeentes aanspreken op de leegstand op hun 
terreinen en hen aangeven hoe het beter kan. 
Het onderzoek waarvoor ook de WMR werd 
uitgenodigd, vormt de basis voor dit project. In 
dit onderzoek wordt nagegaan hoe groot het 
probleem nu werkelijk is en wat de oorzaken 
zijn. Ook checken ze de resultaten met de cijfers 
van officiële instanties zoals het CBS. Verder 
gaan ze een zwartboek maken van slechte 
bedrijventerreinen. 
 

 
 
Remmerden onderzocht 
De WMR heeft in het kader van dit onderzoek 
gekozen voor een inventarisatie van het 
bedrijventerrein Remmerden. Het onderzoek 
(uitgevoerd door ondergetekende) hield in dat 
het terrein werd bezocht en dat op een 
vragenformulier alles genoteerd werd wat werd 
aangetroffen. Omdat foto’s vaak meer zeggen 
dan duizend woorden zijn van typische situaties 
foto’s gemaakt. Deze dienen als het bewijs. 
Interessante situaties zijn bijvoorbeeld: lege 
plekken, verloederde bedrijven, ongewenste 
bedrijven (sportscholen, tandarts, etc.) en lage, 
‘breed uitgesmeerde’ bedrijven, die daardoor 
veel grondoppervlak in beslag nemen. Maar ook 
goede voorbeelden zijn interessant, zoals 
bedrijven die hun ruimte goed benutten, goed 

groenbeheer of borden met informatie over het 
opknappen van het terrein. 
 
Resultaten onderzoek WMR 
Op een doordeweekse dag eind 2006 is het 
bedrijventerrein Remmerden al fietsend onder-
zocht. Het was toen vol bedrijvigheid. Enkele 
waarnemingen: Het bedrijventerrein Remmerden 
in Rhenen wordt goed gebruikt. Er is weinig 
leegstand, er staat weinig te huur of te koop en 
de ruimte die bedrijven innemen is in het 
algemeen niet meer dan nodig is. (Enkele 
uitzonderingen zijn bedrijven die naast hun 
gebouw een enorm gazon hebben of een (leeg) 
parkeerterrein) Op een bepaalde plaats stonden 
een groep woningen. Dit leek wel een klein 
nieuwbouwwijkje. Het betrof veelal combinaties 
van bedrijven met woningen. Dit is het gevolg 
van de vele vrijstellingen die gegeven zijn voor 
bedrijfswoningen. 
Er staat ook een goed gerestaureerde boerderij 
met dito schuur tussen de bedrijven. Een 
‘vreemde eend’ in de bijt, maar een mooi 
monument ter plaatse waarin al jaren een 
bedrijf gevestigd is. Ook is een clubgebouw 
aanwezig van een Harley Davidson motorclub. 
Bijzonder was het bordje ‘volledige vergunning’ 
dat naast de deur bevestigd was. 
 
Vervolg 
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt 
voor een landelijk rapport. Op 14 februari 2007 
heeft een congres plaatsgevonden waarin 
bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en de 
overheid met elkaar in discussie zijn gegaan over 
het ruimtegebruik van bedrijventerreinen. 
Tevens is op 2 april j.l. het onderzoeksresultaat 
aangeboden aan de minister. 
 
Meer informatie kunt u vinden op: 
www.zuinigopruimte.nl 
www.milieudefensie.nl/ruimte 
www.natuurenmilieu.nl 
 
Anita Berends 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 
Financieel overzicht 2006 Werkgroep Milieubeheer Rhenen

Liquide middelen 1-1 2006
Postbank 1307
ASN Milieusparen 4440
Triodos 630

subtotaal 6377
Inkomsten

Donaties 2228
renten 114
Subsidie van Utrechts Landschap
ten behoeve van fototentoonstelling 208
Teruggave onkosten advocatenkantoor 276

subtotaal 2826
Totaal 9203

Uitgaven
Kantoorben., drukwerk 564
Reis- en autokosten 102
Contributies en abonnementen 293
Telefoon, internet en porti 349
Advocatenkantoor 276
2 vlaggen met logo WMR 382
Onkosten fototentoonstelling 438
Jubileum 35 jaar 389
Divers algemeen en representatief 171

subtotaal 2964
Liquide middelen

Postbank 1564
ASN Milieusparen 4038
Triodos 637

subtotaal 6239
Totaal 9203

Ondanks de extra aktiviteiten die dit jaar werden georganiseerd (fototentoonstelling en viering 35 jarig jubileum)
hielden de inkomsten en uitgaven elkaar aardig in balans. Dankzij de donaties van een vrij konstante 
groep donateurs kunnen wij ons belangrijke (vrijwilligers-)werk blijven realiseren.  
 
Alie de Boer-Waanders (penningmeester) 
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27 APRIL 2007 
Dirk Prins heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen! 

 
 

Dirk van harte proficiat! 
Namens je WMR-collega’s 

 
 

VERKLARING VAN VEELGEBRUIKTE AFKORTINGEN 
In onderstaande lijst staan een aantal veelgebruikte afkortingen. 

Afkorting Verklaring 
BOR Beheerorgaan Openbare Ruimte 
EHS Ecologische HoofdStructuur 
EVZ Ecologische VerbindingsZone 
HUL Het Utrechts Landschap 
IVN Instituut voor Natuureducatie 
NMU Natuur en Milieufedratie Utrecht 

(voorheen bekend als Stichtse 
Milieufederatie) 

NNO Noord-Noord-Oost (kompasrichting) 
PKB Planologische KernBeslissing 
RWS Rijkswaterstaat 
WERV Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal 
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening 
ZZW Zuid-Zuid-West 
 



 28 

WMR JAARVERGADERING 2007 
 

SAMEN WERKEN AAN HET BINNENVELD 
Verleden, heden & toekomst 

 
Dinsdag 22 mei a.s. Dorpshuis Achterberg (Achterbergsestraatweg 184) 
Welkom om 19.45 uur voor koffie en thee 
Aanvang om 20.00 uur  
 
Op dinsdag 22 mei a.s. om 20.00 uur organiseert de WMR haar Jaarvergadering voor alle belangstellenden 
rondom het thema “Samen werken aan het Binnenveld”. 
 
Aanleiding voor dit thema is de zogenaamde Reconstructie van het landelijk gebied die momenteel in het 
Binnenveld concreet uitvoering krijgt in ‘Plan Achterberg’. Dit plan is opgesteld door de Ondernemers-
vereniging Achterberg, de lokale LTO-afdeling, de WMR en de gemeente Rhenen. Het proces wordt 
getrokken en gefaciliteerd door de SVGV (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei). 
Gezien de geschiedenis is het heel bijzonder dat 
deze partijen elkaar gevonden hebben en nu 
constructief werken aan de kwaliteit van het 
gebied. Er worden een serie projecten 
uitgevoerd die leefbaarheid, natuur, recreatie, 
landbouwkundige omstandigheden en 
waterhuishouding betreffen. 
De WMR wil haar achterban informeren over 
deze niet-alledaagse manier van werken, 
inclusief het geven en nemen dat in dit proces 
plaatsvindt. 
Wij willen een grotere groep mensen laten 
kennismaken met de projecten die er worden 
uitgevoerd. En tenslotte wil de WMR een 
discussie voeren over de vraag hoe landbouw en 
natuur elkaar in de toekomst nog meer nabij 
kunnen komen.  
In een afwisselend programma en met diverse 
mensen van bovengenoemde organisisaties zal 
het verleden, het heden en de toekomst voorbij 
komen. Van de tijd waarin landbouw en natuur 
nog water en vuur leken, naar een constructieve 
samenwerking waarin er voor alle partijen iets 
te behalen valt. Door deze win/win situatie gaat 
Achterberg en het Binnenveld er als gebied in 
het geheel op vooruit. Maar: gaat het wel ver 
genoeg zo? Of kunnen landbouw en natuur nog 
nauwer met elkaar worden verweven? 
We zien uit naar en een levendige 
gedachtewisseling op deze avond. 
 
 

 
 


